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Περίληψη
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελούν την ιδανική µακροχρόνια
λύση για την κάλυψη των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών όχι µόνο σε ευρωπαϊκό
και σε παγκόσµιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο
τυγχάνουν εφαρµογής στην Ελλάδα, αλλά θεωρούνται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του
εθνικού ενεργειακού προγραµµατισµού καθώς αποτελούν την βάση για την αειφόρο
ενεργειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει ως στόχο την αύξηση της συµµετοχής των
µονάδων ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 20% µέχρι το 2010 και στο 30% µέχρι το
2020.
Για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες
περιοχές έτσι ώστε οι µονάδες ΑΠΕ να είναι αποδοτικότερες. Πολλές φορές σε αυτές
τις περιοχές ανήκουν και τόποι που είναι περιβαλλοντικά προστατευόµενοι και
παρουσιάζουν ένα ακόµα σπουδαιότερο λόγο προσοχής εξαιτίας του οικολογικού
χαρακτήρα τους. Λόγω αυτού του γεγονότος η χωροθέτηση ΑΠΕ σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να πραγµατοποιείται ορθολογικά και µε τρόπο
προσεκτικό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η εργασία αυτή εξετάζει και αναλύει την
αδειοδοτική διαδικασία αλλά και την διαδικασία χωροθέτησης ΑΠΕ σ’ αυτές τις
περιοχές, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κυρίως
στην περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία, προβλήµατα που όπως θα διαπιστωθεί
έχουν τις ρίζες τους στην έλλειψη ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού που
αφορά τις ΑΠΕ. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις
από το Συµβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) που αναστέλλουν ή και ακυρώνουν άδειες
εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες και όχι µόνο
περιοχές επειδή θεωρήθηκε ότι δεν συµβαδίζουν µε τον χωροταξικό χαρακτήρα της
περιοχής.
Στόχος λοιπόν της εργασίας είναι η δηµιουργία διάφορων σεναρίων χωροταξικού
σχεδιασµού για τις ΑΠΕ σ’ αυτές τις περιοχές και η επιλογή του καταλληλότερου.
Αναπτύσσονται λοιπόν σενάρια όπου αναλύονται τα εργαλεία του χωροταξικού
σχεδιασµού όπως το Γενικό, Ειδικό και τα Περιφερειακά πλαίσια, αναπτύσσονται
προτάσεις αναδιατύπωσής τους έτσι ώστε να εισάγουν την έννοια των ΑΠΕ στο
εσωτερικό τους σε συνδυασµό µε τις οικολογικά προστατευόµενες περιοχές και
τελικά να επιλεγεί αυτό µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα.
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Κεφάλαιο 1ο: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Περιβαλλοντικά
Προστατευόµενες Περιοχές και Χωροταξικός σχεδιασµός
1.1.

Εθνικός

Στρατηγικός

Προγραµµατισµός

–

Αειφόρος

Ενεργειακός

σχεδιασµός και ΑΠΕ
Βασικό πλεονέκτηµα των ΑΠΕ έναντι των συµβατικών πηγών είναι το ότι
ανανεώνονται από τη φύση και δεν προκαλούν ρύπανση της ατµόσφαιρας. Γι’ αυτόν
τον βασικό λόγο οι ΑΠΕ θεωρούνται ως κυριότερη λύση για τον αειφόρο ενεργειακό
σχεδιασµό της χώρας µας. Είναι γεγονός ότι οι ΑΠΕ δεν έχουν ενσωµατωθεί επαρκώς
στον εθνικό στρατηγικό προγραµµατισµό (µε την έννοια των επίσηµα εγκεκριµένων
κειµένων στρατηγικού χαρακτήρα) µέχρι σήµερα, αλλά δεν είναι τελείως απούσες
από αυτόν. Σηµειώνονται ιδιαίτερα οι παρακάτω αναφορές:
1. Στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της
κατανοµής των ευθυνών µεταξύ των χωρών µελών σχετικά µε το Πρωτόκολλο του
Κυότο που συµφωνήθηκε το 1998, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να µην αυξήσει τις
εκποµπές των 6 αερίων του θερµοκηπίου πάνω από 25% (µέσος όρος πενταετίας
2008-2012) µε βάση τις εκποµπές του 1990 (Βασιλάκος, 2003).
2. Στην εγκεκριµένη από την Ελληνική Κυβέρνηση Ελληνική Στρατηγική προς τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη (2002) επαναλαµβάνεται η παραπάνω δέσµευση, ενώ γίνεται σε
διάφορες περιπτώσεις ρητή αναφορά στις ΑΠΕ, και µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι
στόχος της Στρατηγικής της Ελλάδας είναι η δραστική αύξηση της συµµετοχής των
ΑΠΕ, µε πρώτο στόχο την αύξηση της συµµετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή
µέχρι το 2010 στο 20% και το 2020 στο 30%, σύµφωνα και µε τη σχετική κοινοτική
οδηγία (Οδηγία 2001/77/EC). Αν και σήµερα η αιχµή του επενδυτικού ενδιαφέροντος
εντοπίζεται στα αιολικά και µικρά υδροηλεκτρικά έργα, σηµαντική αναµένεται και η
ανάπτυξη ηλιακών τεχνολογιών στον κτιριακό τοµέα, ενώ η βιοµάζα µακροπρόθεσµα
θα κληθεί να αναλάβει σηµαντικό µερίδιο των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε
κεντρικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρισµού ή/ και θερµότητας καθώς και στις
µεταφορές (Βασιλάκος, 2003).
Οι µορφές των ΑΠΕ που είναι σήµερα τεχνικοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµες είναι
οι ακόλουθες:
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9 Αιολική Ενέργεια
Η κινητική ενέργεια του ανέµου µετατρέπεται αρχικά σε µηχανική και ακολούθως
σε ηλεκτρική, µέσω των «ανεµογεννητριών». Η τεχνολογία των ανεµογεννητριών
παρουσίασε µεγάλη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια, µε αντίστοιχη µείωση του
κόστους παραγωγής της παραγόµενης ενέργειας (Λιπιρίδης, 2004). Σήµερα το
«εµπορικό µέγεθος» των ανεµογεννητριών, δηλαδή το µέγεθος που παρουσιάζει την
βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους, κυµαίνεται µεταξύ 600 και 2.000 kW. Όµως σε
στάδιο δοκιµών λειτουργούν ανεµογεννήτριες µέχρι 3.000 kW, σχεδιάζονται δε και
µέχρι 5.000 kW.
Μείωση του κόστους επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση περισσότερων
ανεµογεννητριών στην ίδια θέση, οπότε σχηµατίζονται «αιολικά πάρκα», συνολικής
συνήθως ισχύος µέχρι 40 MW.
Το κύριο µειονέκτηµα των ανεµογεννητριών είναι η οπτική αλλαγή πού επιφέρουν
στο περιβάλλον, ενώ τα λοιπά, όπως π.χ. ο θόρυβος αντιµετωπίζονται εύκολα µε την
κατάλληλη επιλογή της θέσεως εγκαταστάσεως. Σηµειώνεται τέλος ότι η παραγόµενη
από µία ανεµογεννήτρια ισχύς αυξάνει µε τον κύβο σχεδόν της ταχύτητας του ανέµου
και συνεπώς η κατάλληλη επιλογή της θέσεως εγκαταστάσεως είναι βασικής
σηµασίας για την αποδοτικότητα της επένδυσης (ΚΑΠΕ, 2006).
9 Υδροηλεκτρική ενέργεια
Αποτελεί ανανεώσιµη µορφή ενέργειας, η οποία χρησιµοποιήθηκε από τα πρώτα
βήµατα ανάπτυξης των ηλεκτρικών εφαρµογών, κυρίως µε την κατασκευή
φραγµάτων και την δηµιουργία υδάτινων ταµιευτήρων µεγάλων ποταµών. Τα
τελευταία

όµως

χρόνια

αναπτύσσεται

ραγδαία

η

τεχνική

των

«Μικρών

Υδροηλεκτρικών», ισχύος µέχρι 10 MW, τα οποία εγκαθίστανται σε µικρά σχετικά
ρέµατα και έχουν περιορισµένη επίπτωση στο περιβάλλον, αφού περιλαµβάνουν
απλώς µία υδροληψία, έναν αγωγό υπό πίεση και τον υδροστρόβιλο. Βασική σηµασία
τόσο για την αποδοτικότητα της επένδυσης όσο και για τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον, έχει η κατάλληλη επιλογή της θέσεως και η όλη σχεδίαση του έργου
(ΚΑΠΕ, 2006).
9 Ηλιακή ενέργεια
Η αξιοποίησή της µε την απευθείας µετατροπή της σε ηλεκτρική µέσω των
«φωτοβολταϊκών στοιχείων», παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. Το
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µοναδικό τους µειονέκτηµα είναι ότι απαιτούν την διάθεση µεγάλων επιφανειών για
την εγκατάσταση τους και κυρίως το υψηλό κόστος κτήσεώς τους. Πολύ
αποδοτικότερη, µε τα σηµερινά δεδοµένα κόστους, είναι η απευθείας αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας (ΚΑΠΕ, 2006).
9 Βιοµάζα
Ο όρος υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής,
ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, πριν ή µετά την βιοµηχανική τους
επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λύµατα και τα απορρίµµατα. Η αξιοποίησή της
γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) ή µε διάφορες θερµοχηµικές (π.χ.
πυρόλυση, αεριοποίηση) ή

βιοχηµικές

διεργασίες

(π.χ.

αερόβια

ζύµωση).

Προσφέρεται ιδιαίτερα για την κάλυψη αναγκών θερµότητας σε γεωργικές
εφαρµογές, όπου και διατίθεται η πρώτη ύλη ή και την τηλεθέρµανση πόλεων µε
παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων.
Βασικής σηµασίας για την αποδοτικότητα των απαιτούµενων σηµαντικών συχνά
επενδύσεων και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, έχουν η εξασφάλιση
της πρώτης ύλης (σε ποιότητα και ποσότητα) και η τεχνολογία η οποία θα
εφαρµοστεί (ΚΑΠΕ, 2006).
9 Γεωθερµική ενέργεια
Ανάλογα µε την θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών που λαµβάνονται µε
ο

ο

γεωτρήσεις, διακρίνεται σε «χαµηλής» (25-1000 C), «µέσης» (100-1500 C) και
ο

«υψηλής» (άνω των 1500 C) ενθαλπίας. Η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής και µέσης
ενθαλπίας βρίσκει πολλές εφαρµογές στη γεωργική βιοµηχανία και τη θέρµανση
χώρων, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρεται η υψηλής
ενθαλπίας.
Η εφαρµοζόµενη τεχνολογία, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του
γεωθερµικού ρευστού, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισµό των
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Με την επιστροφή των ρευστών στο υπέδαφος αµέσως
µετά τη χρήση τους µέσω µίας ιδιαίτερης γεώτρησης, µπορεί να αντιµετωπίζονται
ικανοποιητικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΚΑΠΕ, 2006).
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1.2. Ορισµοί Περιβαλλοντικά προστατευόµενων περιοχών
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής λήφθηκε υπόψη η εθνική νοµοθεσία, έτσι ώστε
στις περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές να περιληφθούν όλες εκείνες οι
περιοχές που βρίσκονται κάτω από κάποιο εθνικό καθεστώς προστασίας και µπορούν
να χωροθετηθούν υπό κάποιες προϋποθέσεις µονάδες ΑΠΕ. Τέτοιες περιοχές είναι οι
Εθνικοί ∆ρυµοί, τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, τα Αισθητικά ∆άση, οι περιοχές
τις συνθήκης Ramsar και περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000.
Οι Εθνικοί ∆ρυµοί αποτελούν την κύρια κατηγορία των εθνικά προστατευόµενων
περιοχών, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί και υφίστανται διαχείριση στα πλαίσια της
∆ασικής Νοµοθεσίας. Περιλαµβάνουν δασικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας
πανίδας, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών, του υπεδάφους, της ατµόσφαιρας, των
νερών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτελούνται, συνήθως, από µία
περιοχή απόλυτης προστασίας, τον πυρήνα, και από µία προστατευτική περιφερειακή
ζώνη. Ορισµένες από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται στους πυρήνες Εθνικών
∆ρυµών είναι η βιοµηχανία, η εγκατάσταση οικισµών, οικιών, αγροικιών και
παραπηγµάτων, η βόσκηση, η υλοτοµία, η θήρα, η κοπή, το ξερίζωµα, η συλλογή
φυτών κ.λπ. (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, 2006) Στην Ελλάδα δέκα δάση
έχουν χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί κατάλληλα ως εθνικοί δρυµοί αρχικά µε τις
διατάξεις του Α.Ν. 856/1937 (ΦΕΚ Α’ 367) που µεταγενέστερα µεταφέρθηκαν στο
Ν.∆. 86/1969 (ΦΕΚ Α’ 7) που αποτελεί τον ισχύοντα δασικό κώδικα ενώ
τροποποιήθηκαν µε τις σχετικές µε τους εθνικούς δρυµούς διατάξεις του Ν. 996/1971
(ΦΕΚ Α’ 192).
Ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης κηρύσσονται εκτάσεις, δηµόσιες ή µη, που
παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωµορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς
και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη
βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σηµασία. Στις περιοχές αυτές
ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις όπως και στους πυρήνες Εθνικών ∆ρυµών. Στην
Ελλάδα 14 εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης.
(ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, 2006).
Ως Αισθητικά ∆άση κηρύσσονται δάση ή φυσικά τοπία που έχουν ιδιαίτερη
αισθητική, υγιεινή και τουριστική σηµασία, ούτως ώστε να προστατεύεται η πανίδα,
η χλωρίδα και η ιδιαίτερη φυσική οµορφιά τους (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση
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Χωροταξίας, 2006). Στην Ελλάδα 19 περιοχές περιέχουν ή αποτελούν εξολοκλήρου
Αισθητικά ∆άση
Στην περίπτωση των περιοχών Ramsar πρόκειται για δέκα υγρότοπους ιδιαίτερης
οικολογικής και υδρολογικής σηµασίας στην Ελλάδα διεθνούς ενδιαφέροντος που
περιλαµβάνονται στη διεθνή συνθήκη που υπογράφτηκε στο Ramsar των Ινδιών το
1971 και από τη χώρα µας. Η κύρωση της συνθήκης έγινε µε Ν.∆. 191/1974
(ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, 2006).
Οι λεγόµενες περιοχές Natura 2000 είναι περιοχές που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ η οποία
αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας και συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Το πλεονέκτηµα της Οδηγίας είναι ότι προβλέπει την προστασία
ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats) µέσω ενός δικτύου προστατευόµενων
περιοχών (sites). Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ολοκληρωµένη προστασία της
βιοποικιλότητας που είναι και ο βασικός σκοπός της Οδηγίας και του δικτύου
«ΦΥΣΗ 2000». Για την Ελλάδα δυστυχώς, τα παραρτήµατα της Οδηγίας µε τους
τύπους φυσικών οικοτόπων και ειδών φυτών και ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος, δεν
ανταποκρίνονται στη µεγάλη βιοποικιλότητα της χώρας. Σηµαντικός αριθµός τύπων
οικοτόπων και ακόµη σηµαντικότερος αριθµός ενδηµικών και κινδυνευόντων ειδών
φυτών και ζώων, δεν έχουν περιληφθεί στα προαναφερθέντα παραρτήµατα. Οι
χαρακτηρισµένοι βιότοποι στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 234 από τους οποίους
52 έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικά προστατευόµενες περιοχές για τη διατήρηση των
άγριων πουλιών σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση
Χωροταξίας, 2006).
1.3. Ο θεσµός του χωροταξικού σχεδιασµού
Ο θεσµός του χωροταξικού σχεδιασµού συνιστά µια ριζική τοµή για τα χρόνια
διαρθρωτικά και χωρικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Αναφέρεται ως
χωρικός γενικότερα σχεδιασµός, επιβεβαιώνοντάς τον ως κεντρικό πυλώνα όλων των
πολιτικών, περιλαµβάνοντας το φυσικό σχεδιασµό (σχεδιασµός χρήσεων γης και
πολιτική γης), τις διαδικασίες χωροθέτησης µεγάλων έργων υποδοµής και
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τις κύριες κατευθυντήριες γραµµές για την
αναπτυξιακή διαδικασία µεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων. Αυτές µπορεί να είναι είτε
το επίπεδο των περιφερειών, ή ακόµα και ολόκληρος ο εθνικός χώρος, γι’ αυτό
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άλλωστε συναντάται και ως υπερτοπικός σχεδιασµός.
Ο σχεδιασµός είναι στην πράξη µια σύµπλευση µεταξύ κεντρικών φορέων,
τοπικών αυτοδιοικήσεων, τοπικών κοινωνιών, µη κυβερνητικών οργανώσεων και
άλλων εµπλεκόµενων επιστηµονικών-ακαδηµαϊκών φορέων µε στόχο την από κοινού
λήψη αποφάσεων στα πλαίσια και της συµµετοχικότητας, να αναλυθούν τα δεδοµένα
και οι πληροφορίες για την υφιστάµενη προβληµατική κατάσταση, να διερευνηθούν
ποια είναι τα εργαλεία και οι πολιτικές που είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµες και να
προταθούν σε τελική ανάλυση αξιόπιστες προτάσεις. Απώτερος σκοπός είναι να
τεθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την τελική διαµόρφωση του χώρου και το
συντονισµό των δραστηριοτήτων µε την λήψη ενιαίων και όχι αποσπασµατικών
πολιτικών (Παπαπετρόπουλος,2004). Η διοίκηση που σχεδιάζει δεν λαµβάνει
αποφάσεις, αλλά καθορίζει προϋποθέσεις για τις µελλοντικές της αποφάσεις (Ρόζος,
1994).
Σε επίπεδο προγραµµατισµού, η χωροταξία νοείται ως µια οριζόντια πολιτική,
όπως και η πολεοδοµία φυσικά, που διατρέχει ολόκληρο το φάσµα όλων των
υπόλοιπων κάθετων ή τοµεακών πολιτικών, κάνοντας συνεχώς και αδιαλείπτως
χρήση πολλών από τα εργαλεία τους ως δικές της εισροές, προκειµένου να
ικανοποιήσει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διάσταση του χώρου. Πλέον
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της προσέλκυσης νέων επενδύσεων µε τη
µορφή κερδοφόρων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ο χωροταξικός σχεδιασµός
σκοπεύει να τις συγκεντρώσει χωρικά σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, για να
στηρίξει την αναπτυξιακή της τροχιά. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι χρηµατικές
επιδοτήσεις είναι ένα από τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία προς την επίτευξη του
σκοπού αυτού. Έτσι λοιπόν, ρυθµίζεται η κατανοµή τέτοιου είδους δραστηριοτήτων
στο χώρο και ενσωµατώνοντάς τες αναλόγως των εγγενών αναγκών της περιοχής µε
ένα είδος προληπτικού χαρακτήρα.
Η χωρική εποµένως ένταξη των µονάδων ΑΠΕ σε ένα ευρύτερο χωροταξικό
σχέδιο προστατεύει τόσο την υφιστάµενη κατάσταση και τις υπάρχουσες
δραστηριότητες να λειτουργούν ανεµπόδιστα δίχως κάποιους περιορισµούς, πλην
όµως εξασφαλίζει και την αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος µε τη
θεσµοθέτηση κατάλληλων περιοχών, ικανές να παίξουν το ρόλο των υποδοχέων για
τις εν λόγω µονάδες και να αποφευχθούν οι όποιες παραγόµενες οχλήσεις κατά την
κατασκευή τους και κυρίως κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους.
Αποδεικνύεται περίτρανα η αδήριτη ανάγκη για πλήρη εφαρµογή των αρχών των
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κατάλληλων χωροταξικών σχεδίων που να µεριµνούν και για τη χωροθέτηση και την
ένταξη των µονάδων ΑΠΕ Αυτό φαίνεται και από τη σχετική νοµολογία του ΣτΕ,
σύµφωνα µε την οποία «...δεν νοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς
χωροταξικό

σχεδιασµό»

(αποφάσεις

2425/2000,

1434/1998

και

Πρακτικό

Επεξεργασίας 210/2002 του ΣτΕ)
1.4. Το εργαλείο του χωροταξικού σχεδιασµού 1
Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα όσα ορίζονται στο 3ο κεφάλαιο του νόµου 2742/99,
σύµφωνα µε το οποίο ο χωροταξικός σχεδιασµός ασκείται σε δύο επίπεδα, το εθνικό
και το περιφερειακό επίπεδο, µέσω των εθνικών και των περιφερειακών αντίστοιχα
πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού, που αντικαθιστούν τα καταργούµενα εθνικά,
περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια του Ν. 360/76.
Στην κορυφή της πυραµίδας τοποθετείται το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, µε το οποίο καθορίζονται οι γενικές αρχές και
οι στόχοι της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Καταρτίζεται από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία και εγκρίνεται από την
Ολοµέλεια της Βουλής κατά το άρθρο 78 του Συντάγµατος µετά από γνωµοδότηση
του Συµβουλίου και έγκριση της Επιτροπής.
Οι στόχοι του Γενικού Πλαισίου εξειδικεύονται ανά τοµείς από τα Ειδικά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, είτε σε επίπεδο ορισµένων
δραστηριοτήτων,

είτε

για

ορισµένες

ειδικές

περιοχές

που

παρουσιάζουν

συγκεκριµένα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Καταρτίζονται και αυτά
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα συναρµόδια Υπουργεία και
εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου.
Τα Περιφερειακά, τέλος, Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού. Τα Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού για όλες τις περιφέρειες της χώρας (µε εξαίρεση
την Περιφέρεια Επτανήσων) καθορίζουν σε επίπεδο περιφέρειας τους στρατηγικούς
στόχους για την διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος, σε
συνάρτηση µε τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης. Τα Πλαίσια αυτά που
συνοδεύονται από συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης πρέπει να εναρµονίζονται µε τις
κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων και εξειδικεύουν τις βασικές
1

ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999 “Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες

διατάξεις”.
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επιλογές τους, καταρτίζονται δε είτε από τον ΥΠΕΧΩ∆Ε, είτε από την Περιφέρεια
και εγκρίνονται µε αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε Προβλέπεται πάντως η δυνατότητα
µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Από τη στιγµή που τα προηγούµενα Πλαίσια εγκριθούν όλες οι υπόλοιπες µορφές
χωρικού σχεδιασµού, όπως είναι το ρυθµιστικό σχέδιο ή το Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (ΓΠΣ), πρέπει να εναρµονίζονται προς τις επιλογές και τις κατευθύνσεις τους.
∆εν πρόκειται εποµένως, για απλές κατευθυντήριες οδηγίες αλλά για πλήρεις και
δεσµευτικούς κανόνες δικαίου.
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Κεφάλαιο 2ο: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χωροθέτησης ΑΠΕ
σε περιβαλλοντικά προστατευµένες περιοχές
2.1. Πλεονεκτήµατα
Οι µονάδες ΑΠΕ σε οποιαδήποτε περιοχή και να χωροθετηθούν και εφόσον η
χωροθέτησή τους πραγµατοποιηθεί ορθολογικά παρουσιάζουν µια σειρά από
πλεονεκτήµατα. Τέτοια πλεονεκτήµατα των ΑΠΕ είναι:
9

Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων

εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο
9

Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την

αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και πόλο για
την τοπική ανάπτυξη, µε την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συµβολή
των ΑΠΕ
9

Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους

είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό
9

Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση

της εξάρτησης από τους εξαντλήσιµους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους
9

Απαντούν στο ενεργειακό πρόβληµα για τη σταθεροποίηση των εκποµπών

διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερµοκηπίου. Επιπλέον,
υποκαθιστώντας τους σταθµούς παραγωγής ενέργειας από συµβατικές πηγές οδηγούν
σε ελάττωση εκποµπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που
προκαλούν την όξινη βροχή
9

Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της

ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό
επίπεδο
9

Είναι γεωγραφικά διεσπαρµένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του

ενεργειακού συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές
ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήµατα
υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες µεταφοράς ενέργειας
9

Προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης µορφής ενέργειας που

είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα
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χαµηλών

θερµοκρασιών

έως

αιολική

ενέργεια

για

ηλεκτροπαραγωγή),

επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιµοποίηση των ενεργειακών πόρων
9

Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν

επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών
των συµβατικών καυσίµων
9

Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης των ΑΠΕ διατίθενται σε µικρά µεγέθη και

έχουν µικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της
προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας, µε επαναλαµβανόµενα συστήµατα σε πολλές
περιπτώσεις (Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας, 2006, ΚΑΠΕ, 2006)
2.2. Μειονεκτήµατα
Η χωροθέτηση των ΑΠΕ µέσα σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
περικλείει ουσιαστικά µειονεκτήµατα όπως:
9

Οι πιθανές δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ιδιαίτερη σηµασίας

χλωρίδα και πανίδα των περιοχών αυτών, που µπορεί να προέρχονται από την
εγκατάσταση των µονάδων ΑΠΕ, τη λειτουργία τους σ’ αυτές τις περιοχές, τη
δηµιουργία και άλλων έργων υποστήριξης των µονάδων αυτών και την σύνδεση µε
κοντινό ηλεκτρικό δίκτυο
9

Η απαίτηση µεγάλων εκτάσεων γης για την δηµιουργία ΑΠΕ λόγω των συχνά

εκτεταµένων εγκαταστάσεων που οφείλεται στην χαµηλή πυκνότητα ισχύος και
ενέργειας που έχουν, είναι γεγονός που σίγουρα επηρεάζει τον οπτικό αντίκτυπο των
περιβαλλοντικά προστατευόµενων περιοχών
9

Η µικρή συνήθως αποδοχή του έργου από τους κατοίκους και τις

περιβαλλοντικές οργανώσεις λόγω της φύσης των περιοχών αυτών
9

Η καθυστέρηση ή ακόµα και η ακύρωση της άδειας εγκατάστασης µονάδων

ΑΠΕ, που επρόκειτο να δηµιουργηθούν σ’ αυτές τις περιοχές, από το ΣτΕ είτε γιατί
έκρινε το έργο ότι είχε δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές,
είτε γιατί δεν υπήρξε συνεκτίµηση των διαθέσιµων στοιχείων ευρύτερου
χωροταξικού σχεδιασµού των περιοχών αυτών κατά την χωροθέτησή του, είτε γιατί
θα έπρεπε την άδεια εγκατάστασης να την υπογράψει ανώτερο διοικητικό όργανο που
στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε και ο Υπ. Γεωργίας
9

Η έλλειψη ολοκληρωµένου χωροταξικού προγραµµατισµού που θα είχε ως

αποτέλεσµα την δηµιουργία οδηγιών και κανόνων χωροθέτησης σε χωρικές ενότητες
15

όπως οι περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές και συνεπώς την διευκόλυνση και
επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σ’ αυτές
Σύµφωνα µε αυτά τα βασικά µειονεκτήµατα λοιπόν είναι εύλογο να δηµιουργηθεί
το ερώτηµα για τον αν τελικά είναι χωροταξικά σωστό να χωροθετούνται µονάδες
ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές. Σίγουρα δεν µπορεί να δοθεί
µονολεκτική απάντηση. Σε περίπτωση που ένα έργο ΑΠΕ είναι ιδιαίτερης τοπικής ή
και εθνικής σηµασίας και µια περιβαλλοντικά προστατευόµενη περιοχή πληρεί όλες
εκείνες τις προϋποθέσεις για την χωροθέτησή του σ’ αυτήν, ενώ παράλληλα δεν
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές αποδοτικές λύσεις και ενώ πραγµατοποιηθεί
προσπάθεια περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην περιοχή
µε κατάλληλες ενέργειες, η χωροθέτηση του έργου σ’ αυτήν είναι µονόδροµος. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και εφόσον υπάρχουν πολλές εναλλακτικές περιοχές
χωροθέτησης ενός τέτοιου έργου, η χωροθέτησή του θα ήταν περισσότερο
ουσιαστική εφόσον πραγµατοποιούνταν στις άλλες περιοχές.
Πέρα όµως από τα παραπάνω µειονεκτήµατα που αφορούν αποκλειστικά τις ΑΠΕ
σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές, οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισµένα
χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους όπως:
9

Το διεσπαρµένο δυναµικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε µεγάλα

µεγέθη ισχύος, να µεταφερθεί και να αποθηκευθεί
9

Παρουσιάζουν συχνά διακυµάνσεις στη διαθεσιµότητά τους που µπορεί να

είναι µεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή
γενικά δαπανηρές µεθόδους αποθήκευσης
9

Η χαµηλή διαθεσιµότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαµηλό συντελεστή

χρησιµοποίησης των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσής τους
9

Το κόστος επένδυσης ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος σε σύγκριση µε τις

σηµερινές τιµές των συµβατικών καυσίµων είναι ακόµη υψηλό (ΤΕΙ Κρήτης, 2006)
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Κεφάλαιο 3ο: Κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των ΑΠΕ
3.1. Κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των ΑΠΕ
Η συσσωρευµένη εµπειρία της τελευταίας 15ετίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο
και στην Ελλάδα, δείχνει καθαρά, και πέρα από κάθε αµφιβολία, ότι η ίδρυση και
λειτουργία έργων ΑΠΕ εµπορικής κλίµακας δηµιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής
ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθµισης και εξασφαλίζει µετρήσιµα και
ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα
έργα αυτά.
Πιο συγκεκριµένα, και µε βάση τα καταγεγραµµένα απολογιστικά στοιχεία των εν
λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα (Βασιλάκος, 2003), τα έργα αυτά:
α) Συµβάλλουν σηµαντικά στην τοπική απασχόληση. Έτσι π.χ., για µία
εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών πάρκων 50 MW, απαιτούνται :
9 600-900 ανθρωποµήνες απασχόλησης στη φάση κατασκευής τους. Το 30-40 %
αυτής της απασχόλησης προέρχεται από το ντόπιο εργατικό δυναµικό.
9 13-16 µόνιµοι εργαζόµενοι στη φάση λειτουργίας τους, οι περισσότεροι από τους
οποίους (50-100%) είναι ντόπιοι.
Αλλά και τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης στην κατασκευή και
λειτουργία µικρών υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα µας είναι και αυτά σηµαντικά.
Συγκεκριµένα, στη µεν φάση κατασκευής ενός τυπικού µικρού υδροηλεκτρικού
ισχύος 5 MW απασχολούνται περίπου 50 άτοµα για 1,5 χρόνο, στη δε φάση
λειτουργίας και συντήρησής του απασχολούνται µόνιµα περίπου 6-10 άτοµα
(Βασιλάκος, 2003).
Η συµβολή των έργων ΑΠΕ στην απασχόληση, τόσο την τοπική όσο και αυτήν σε
εθνικό επίπεδο, γίνεται πραγµατικά εντυπωσιακή εάν συµπεριληφθούν οι προοπτικές
εγχώριας

κατασκευής

και

συναρµολόγησης

µεγάλων

τµηµάτων

του

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των έργων αυτών, όπως είναι οι πυλώνες των
ανεµογεννητριών, οι µετασχηµατιστές, κ.α. Οι προοπτικές αυτές, οι οποίες έχουν ήδη
αρχίσει να υλοποιούνται στην Ελλάδα (εργοστάσιο ΡΟΚΑΣ στην Τρίπολη,
εργοστάσιο ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι), µπορούν να εκτοξεύσουν τη σχετιζόµενη µε τις
ΑΠΕ απασχόληση, ιδιαίτερα την τοπική, στα ύψη : σύµφωνα µε τα έγκυρα και
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απόλυτα τεκµηριωµένα απολογιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε 50
MW αιολικής ενέργειας που εγκαθίστανται δηµιουργούν σήµερα τουλάχιστον 750950 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στη βιοµηχανική παραγωγή του απαιτούµενου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (Βασιλάκος, 2003).
β) Η λειτουργία έργων ΑΠΕ προσφέρει ένα µόνιµο και σηµαντικό ετήσιο έσοδο
στους τοπικούς ∆ήµους (2% επί του τζίρου τους), αλλά και στην τοπική οικονοµία
γενικότερα. Έτσι π.χ., µία εγκατεστηµένη ισχύς αιολικών πάρκων 50 MW:
9

Έχει κόστος κατασκευής 55 εκατ. Ευρώ περίπου (19 δισ. δρχ.), από τα οποία

το 15-20% δαπανάται τοπικά, σε εργολαβίες, προµήθειες, µισθούς στη φάση
κατασκευής, κλπ.
9

Έχει τζίρο, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, περίπου

10 εκατ. Ευρώ το χρόνο, από τα οποία τα 200.000 Ευρώ το χρόνο (δηλ. το 2%)
εισφέρονται δια νόµου ως έσοδο στους τοπικούς ∆ήµους, για όλη τη διάρκεια ζωής
των αιολικών πάρκων, δηλαδή για τουλάχιστον 20 χρόνια.
9

Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας των αιολικών πάρκων, 1 εκατ. Ευρώ το

χρόνο, από τα οποία το 30-50% αφορά τοπικές δαπάνες (µισθούς τοπικού µόνιµου
προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και επισκευών, κ.α.).
γ) Η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε µία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη
υλοποίηση σειράς αντισταθµιστικών οφελών, πέραν των άµεσων και µετρήσιµων
οικονοµικών εισροών και των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης. Έτσι :
9

Κατασκευάζονται ή / και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δηµότες,

σηµαντικά έργα υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες,
ηλεκτρικό δίκτυο).
9

Κατασκευάζονται, ως αντισταθµιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για τους

τοπικούς ∆ήµους, διάφορα κοινωφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόµοι, σχολεία,
παιδικοί σταθµοί κ.α., ενώ προσφέρονται από τους επενδυτές και ανάλογες χορηγίες.
9

Προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες µορφές τουρισµού

στην περιοχή, όπως π.χ. ο οικοτουρισµός (επισκέψεις σε εγκαταστάσεις οικολογικών
µορφών ενέργειας, όπως είναι τα αιολικά πάρκα) (ΚΑΠΕ, 2006).
3.2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΕ
Τα έργα ΑΠΕ συντελούν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος µιας
περιοχής, αφού περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκποµπές επιβλαβών για την
υγεία ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίµων
18

(άνθρακα, πετρελαίου, αερίου). Έτσι, ενδεικτικά η κατασκευή και λειτουργία
αιολικών πάρκων 50 MW στη χώρα µας, έχει ως αποτέλεσµα την αποτροπή έκλυσης
στην ατµόσφαιρα περίπου 2.300 t το χρόνο CO2, 180 t το χρόνο οξειδίων του αζώτου,
120 t το χρόνο αιωρούµενων σωµατιδίων και 128.000 t το χρόνο CO2 (αερίου που
είναι υπεύθυνο για το φαινόµενο του θερµοκηπίου).
Υπενθυµίζεται ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου θεωρείται πια, σε παγκόσµιο
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, υπεύθυνο σε πολύ µεγάλο βαθµό για τις υπερβολικά
αυξηµένες θερµοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για την αυξηµένη ξηρασία (µείωση
της στάθµης των υδροφόρων οριζόντων και των επιφανειακών νερών), αλλά και για
την αύξηση της έντασης καιρικών φαινοµένων, όπως οι ξαφνικές και καταστρεπτικές
πληµµύρες, κ.α. Έγκυρες µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι µία σηµαντική
υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και
κυρίως µε αιολικά πάρκα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο σχεδιασµού ή υλοποίησης,
θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11%, και εποµένως να περιορίσει αντίστοιχα
και τις δυσµενείς επιπτώσεις από το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Βασιλάκος, 2003).
Πέρα όµως από τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρουν οι µονάδες ΑΠΕ
προκαλούν και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές όπου
χωροθετούνται τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής τους όσο και κατά την
λειτουργία τους. Τέτοιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι:
9

Η κάλυψη µεγάλης έκτασης γης, (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα)

9

Η οπτική όχληση που πιθανώς να προκαλούνε (φωτοβολταϊκά, αιολικά

πάρκα, υδροηλεκτρικά)
9

Τα υπολείµµατα και επιβαρύνσεις από την κατασκευή αυτών και των έργων

που τα συνοδεύουν
9

Οι τυχόν αέριες εκποµπές που εκλύονται (Βιοµάζα)

9

Οι πιθανές καθιζήσεις (Συστήµατα Γεωθερµικής ενέργειας)

9

Ο θόρυβος που παράγεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (Αιολικά

Πάρκα)
9

Οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (Αιολικά Πάρκα)

(Τσούτσος, 2006)
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Κεφάλαιο 4ο: Κατηγοριοποίηση έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε το υπάρχον
νοµοθετικό πλαίσιο
4.1. Γενικά στοιχεία για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
Η κατάταξη και η κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων ως προς τις
επιπτώσεις τους προς το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς καθιστά
περισσότερο ευχερή και αποτελεσµατική την πρόληψη και την αποτροπή της
ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η
κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σχετίζεται άµεσα µε τον θεσµό της εκτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων όπως αυτός
περιγράφεται από τον Ν. 1650/86 και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.
3010/2002 έτσι ώστε να εναρµονιστεί µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.
Έτσι λοιπόν στον Ν. 3010/2002 στο άρθρο 1 που αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν.
1650/86 παρατηρούνται τα εξής:
9

Κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων σε 3 κατηγορίες έργων (Α, Β,

και Γ) µε υποκατηγορίες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002.
9

∆ηµιουργία οµάδων έργων έτσι ώστε οι µελέτες να εξειδικεύονται ανά

οµοειδείς ενότητες έργων ή δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα τον καλύτερο έλεγχο και
τη διευκόλυνση της αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων µε σαφή και συγκεκριµένα
κριτήρια για την αποκέντρωση (ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002).
9

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον βαθµό όχλησής

τους, διάκριση δηλαδή, που αναφέρεται στις πολεοδοµικές διατάξεις, σε έργα
υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε την KYA 13727/724 /ΦΕΚ
1087Β/5-8-2003. Έτσι λοιπόν όπου υπάρχουν εγκεκριµένα χωροταξικά – ρυθµιστικά
αλλά και πολεοδοµικά σχέδια που καθορίζουν θεσµοθετηµένες ζώνες χρήσεων γης, η
χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
κατάταξη που αφορά τον βαθµό όχλησης.
Παράλληλα στο άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν.
1650/86 παρατηρούνται για τα έργα Α κατηγορίας τα εξής:
9

Κατάργηση της Προέγκρισης Χωροθέτησης και αντικατάστασή της µε την

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ).
9

∆ηµοσιοποίησης της θετικής γνωµοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί

της ΠΠΕΑ.
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9

Πραγµατοποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία

συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Για τα έργα Β κατηγορίας παρατηρούνται:
9

Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Έκθεσης ή ΠΠΕΑ

9

∆ιαβίβαση αρµοδιοτήτων για ορισµένα έργα σε ∆ήµους µε απόφαση του Γ.Γ.

Περιφέρειας
Ενώ για έργα Γ κατηγορίας παρατηρείται:
9

Υποβολή δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις

διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα κριτήρια κατάταξης των έργων είναι:
9 Το είδος και µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας.
9 Το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και κάθε άλλη
επίδραση στο περιβάλλον.
9 Η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη
παραγωγική διαδικασία.
9 Ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την
προστασία του περιβάλλοντος (Μαναριώτης, 2004).
Τέλος οι οµάδες έργων που έχουν δηµιουργηθεί είναι οι εξής:
1. Έργα οδοποιίας
2. υδραυλικά έργα
3. Λιµενικά έργα
4. Συστήµατα υποδοµών
5. Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες
6. Τουριστικές εγκαταστάσεις – εργασίες πολεοδοµίας
7. Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8. Υδατοκαλλιέργειες
9. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
10. Ειδικά έργα
Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα παρουσιάζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης

για

έργα

και

δραστηριότητες

της

Α

και

Β

κατηγορίας.
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∆ιάγραµµα 1: Περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα και δραστηριότητες της Α και Β κατηγορίας

Πηγή : Μαναριώτης, 2004
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4.2. Κατηγοριοποίηση των έργων ΑΠΕ
H ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002 που συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ
145799/18-6-2005 πραγµατοποιεί νέα κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων ανά
οµάδες, όπου τα έργα ΑΠΕ ανήκουν όχι σε µία αλλά σε διάφορες οµάδες [Οµάδα 2η
Υδραυλικά Έργα (υδροηλεκτρικά έργα), Οµάδα 9η Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
(παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία ή χρήση βιοµάζας) και Οµάδα 10η,
Ειδικά Έργα (ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο,

από αιολική, ηλιακή

ενέργεια και φωτoβολταϊκές διατάξεις)] και παράλληλα κατηγοριοποιούνται
ανάλογα µε τη δυναµικότητα τους και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε
κατηγορίες. Αυτή

η κατηγοριοποίηση των έργων ΑΠΕ σε κατηγορίες και

υποκατηγορίες πραγµατοποιείται στον πίνακα 1.
Παράλληλα όπως ήδη έχει αναφερθεί και παραπάνω, κατάταξη ΑΠΕ µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα και µε τον βαθµό όχλησής τους, διάκριση δηλαδή, που
αναφέρεται στις πολεοδοµικές διατάξεις, σε έργα υψηλής, µέσης και χαµηλής
όχλησης σύµφωνα µε την KYA 13727/724 /ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003 και την
τροποποίηση - συµπλήρωσή της τον Νοέµβριο του 2004 (Πίνακας 2). Συνεπώς σε
περίπτωση που υπάρχουν εγκεκριµένα χωροταξικά – ρυθµιστικά και πολεοδοµικά
σχέδια που καθορίζουν θεσµοθετηµένες ζώνες χρήσεων γης, η χωροθέτηση έργων
ΑΠΕ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κατάταξη που αφορά τον βαθµό όχλησης.
Για παράδειγµα κάποιο ρυθµιστικό ή πολεοδοµικό σχέδιο µιας περιοχής µπορεί να
επιτρέπει σε µια ζώνη χρήσεων γης µονάδες ΑΠΕ που ανήκουν στην κατηγορία
χαµηλής όχλησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα έργα ΑΠΕ που ανήκουν στην µεσαία ή
στην υψηλή βαθµίδα οχλήσεων θα έχουν αρνητική γνωµοδότηση εξ’ αρχής. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου δεν υφίσταται κάποιο χωροταξικό – ρυθµιστικό
και πολεοδοµικό σχέδιο σε µια περιοχή, που να καθορίζει χρήσεις γης, η χωροθέτηση
και η αδειοδότηση µιας µονάδας ΑΠΕ πραγµατοποιείται µε τον τρόπο που θα
αναπτυχθεί εκτενώς στα επόµενα κεφάλαια και ακολουθείται η κατηγοριοποίηση
έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002 όπως αυτή
συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ 145799/18-6-2005 και αναπτύσσεται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η

Με ταµιευτήρα Τ ≥
1.000.000 m3 είτε µε
αγωγό εκτροπής ≥ 1000
m είτε µε ισχύ ≥ 8 MW

Τα λοιπά έργα εκτός
αυτών που ανήκουν στις
υποκατηγορίες 1η και 3η

Χωρίς ταµιευτήρα (µόνο
έργο υδροληψίας µέγιστου
ύψους 2 m) και µε αγωγό
εκτροπής < 1000 m και
ισχύος < 1 MW

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η
α) Οι µονάδες ισχύος αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ.
β)Τα συνοδά έργα των
υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία,
γραµµές µεταφοράς ρεύµατος κλπ) αν
είναι ανώτερης υποκατηγορίας,
συµπαρασύρουν και τα υδροηλεκτρικά
έργα.

1

Υδροηλεκτρικά έργα

2

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
από γεωθερµική ενέργεια

>30 MW

30 - 1 MW

<1 MW

Οι µονάδες αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ.

3

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
από χρήση βιοµάζας και αγροτικών
απορριµµάτων
Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε
χρήση βιοαερίου

>30 MW

30 - 1 MW

<1 MW

Οι µονάδες αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ.

≥ 50 MW

50 - 5 MW

<5 MW

Οι µονάδες αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ

5

Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και
ηλιακή ενέργεια

>40 MW

40-5 MW

<5 MW

Οι µονάδες αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ. Η
υποκατηγορία των συνοδών έργων
(π.χ. οδοποιία) συµπαρασύρει την
υποκατηγορία του έργου

6

Ηλεκτροπαραγωγή από
φωτοβολταϊκά τόξα

≥ 2MW

α) 2 MW - 20 KW εφόσον
βρίσκεται εκτός περιοχών Natura
2000, Εθνικών ∆ρυµών,
παραδοσιακών οικισµών, και
περιοχών αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
β) <2 MW εφόσον βρίσκεται
εντός περιοχών Natura 2000,
Εθνικών ∆ρυµών, παραδοσιακών
οικισµών, και περιοχών
αρχαιολογικού

Οι µονάδες αναφέρονται σε
εγκατεστηµένη ισχύ. Η
υποκατηγορία των συνοδών
έργων (π.χ. οδοποιία), εφ' όσον
είναι ανώτερη, συµπαρασύρει
την υποκατηγορία του έργου

4

_

Πηγή: ΚΥΑ 15393/2332/ ΦΕΚ Β' 1022/5-8-2002 και ΚΥΑ 145799/18-6-2005
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Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε τον βαθµό όχλησης
τους (KYA 13727/724 /ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003)
Α/Α

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί (≤10 MW)

_

_

_

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

2

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από
γεωθερµική ενέργεια

_

>5 MW

>0,5 MW
≤ 5 MW

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

3

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση
βιοµάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων

_

>5 MW

>500 kW
≤ 5 MW

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

4

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση
βιοαερίου

_

>0,5 MW

≤0,5 MW

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

5

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από
ανεµογεννήτριες

_

> 700 KW

>20 KW
≤ 700 KW

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

6

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από
φωτοβολταϊκά συστήµατα

_

_

>0,5 MW

Αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύς

Πηγή: (KYA 13727/724 /ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003)

Σκοπός της KYA 13727/724 /ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003 είναι η αντιστοίχιση των
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και συνεπώς και των έργων ΑΠΕ ως
µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης (Υψηλή, Μέση,
Χαµηλή) που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα. H Απόφαση αυτή
εφαρµόζεται για έργα ΑΠΕ της Πρώτης (A) και ∆εύτερης (B) Κατηγορίας (Πίνακας
1) του Άρθρου 3 του N. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 1 του N.
3010/2002, τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Φυσικά εξαιρούνται από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εγκαταστάσεις που λειτουργούν προσωρινά
εντός εργοταξιακών χώρων και οι οποίες, ως συνοδά έργα, ακολουθούν τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κύριου έργου και εφόσον είναι ανώτερης
υποκατηγορίας έργα συµπαρασύρουν και τα έργα ΑΠΕ.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι όπου στις πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις
αναφέρεται ο όρος «µη οχλούσες εγκαταστάσεις», νοείται ότι αυτές υπάγονται στην
κατηγορία της χαµηλής όχλησης. Τα έργα ΑΠΕ που χαρακτηρίζονται ως µη οχλούσες
εγκαταστάσεις είναι τα εξής :
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1. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερµική ενέργεια µε αποδιδόµενη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση του 0,5 MW
2. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων µε
αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του 0,5 MW
3. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήµατα µε αποδιδόµενη
ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του 0,5 MW
4. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεµογεννήτριες µε αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ
µικρότερη ή ίση των 20 kW
5. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί (ήτοι ισχύος µικρότερης ή ίσης των 10 MW)
Η εγκατάσταση των παραπάνω σταθµών ηλεκτροπαραγωγής που χαρακτηρίζονται
ως µη οχλούσες δραστηριότητες, επιτρέπεται σε περιοχές εντός εγκεκριµένων
ρυµοτοµικών σχεδίων, εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των 2.000
κατοίκων ή οικισµών προϋφισταµένων του 1923, καθώς και σε εκτός σχεδίου
περιοχές. Παρότι χαρακτηρίζονται ως µη οχλούσες εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να
χωροθετούνται σε παραδοσιακούς οικισµούς, περιοχές ιστορικών τµηµάτων πόλεων
και περιοχές RAMSAR που ανήκουν σε εγκεκριµένα χωροταξικά – ρυθµιστικά και
πολεοδοµικά σχέδια.
4.3. Κατάταξη έργων ΑΠΕ που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός
οικολογικά προστατευόµενων περιοχών σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ 104247/2006
Τα έργα ΑΠΕ που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός οικολογικά
προστατευόµενων περιοχών (περιοχές RAMSAR ή περιοχές του εθνικού καταλόγου
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000, ή εθνικούς δρυµούς και
αισθητικά δάση) και δεν εντάσσονται σε κάποιο χωροταξικό – ρυθµιστικό –
πολεοδοµικό σχέδιο,

σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ 104247/2006 που αναλύει την

διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)
και την διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τα έργα
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ουσιαστικά, όλα πλην αυτών που ανήκουν
στην Β κατηγορία και 3η υποκατηγορία, κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία στην
υποκατηγορία 1. Όπως ήδη έχει διαπιστωθεί παραπάνω οποιοδήποτε έργο η
δραστηριότητα, συγκεκριµένης δυναµικότητας και συγκεκριµένης κατηγορίας, όταν
χωροθετείται εντός των περιοχών Natura 2000 ανεβαίνει µια κατηγορία µε
αποτέλεσµα η περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία του έργου να αλλάζει και να
πραγµατοποιείται ουσιαστικά µε περισσότερο αυστηρούς όρους. Ακριβώς η ίδια
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διαδικασία κατάταξης πραγµατοποιείται και για τα έργα ΑΠΕ. Η νέα ΚΥΑ
104247/2006 λοιπόν, απαγορεύει τα έργα ΑΠΕ που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία,
υποκατηγορία 2 και που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές να ακολουθήσουν την αδειοδοτική διαδικασία της
κατηγορίας που ανήκουν και επιτρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που
εφαρµόζεται για τα έργα της πρώτης κατηγορίας, υποκατηγορίας 1. Κάτι παραπλήσιο
συµβαίνει και για τα έργα που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, υποκατηγορία 3 που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές, καθώς τα
έργα ΑΠΕ αυτής της κατηγορίας ακολουθούν τελικά τη διαδικασία της αµέσως
ανώτερης κατηγορίας που είναι η πρώτη κατηγορία, υποκατηγορία 2. Έργα ΑΠΕ που
να ανήκουν στην Β κατηγορία και υποκατηγορία 4 δεν υπάρχουν και συνεπώς τα
έργα ΑΠΕ που πρόκειται να χωροθετηθούν σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες
περιοχές κατατάσσονται στις δυο πρώτες υποκατηγορίες της πρώτης κατηγορίας
ανάλογα µε την δυναµικότητά τους (Πίνακας 3), γεγονός αναµενόµενο καθώς η
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευµένες περιοχές θα
πρέπει να περιέχει αυστηρότερους όρους λόγω του οικολογικού χαρακτήρα των
συγκεκριµένων περιοχών.
Πίνακας 3: Κατάταξη έργων ΑΠΕ που πρόκειται να χωροθετηθούν σε
οικολογικά προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε την ΚΥΑ 104247 - 8/2006

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η

Τα λοιπά έργα εκτός
αυτών που ανήκουν στην
υποκατηγορία 2 του
συγκεκριµένου πίνακα

Χωρίς ταµιευτήρα (µόνο έργο
υδροληψίας µέγιστου ύψους 2 m)
και µε αγωγό εκτροπής < 1000 m
και ισχύος < 1 MW

1

Υδροηλεκτρικά έργα

2

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερµική
ενέργεια

≥1 MW

<1 MW

3

≥1 MW

<1 MW

4

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από χρήση
βιοµάζας και αγροτικών απορριµµάτων
Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοαερίου

≥5 MW

<5 MW

5

Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια

≥5 MW

<5 MW

6

Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά τόξα

≥2 MW

<2 MW

Πηγή : Ιδία Επεξεργασία

27

Κεφάλαιο 5ο: Αδειοδοτική ∆ιαδικασία για τις µονάδες ΑΠΕ σε
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο
5.1. Εισαγωγικά στοιχεία
Η πρώτη προσπάθεια ουσιαστικής προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα
σηµατοδοτείται µε την έκδοση του Ν.1559/85, ο οποίος δίνει για πρώτη φορά τη
δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε ιδιώτες αυτοπαραγωγούς
και σε ΟΤΑ (και, φυσικά, στη ∆ΕΗ). Η προσπάθεια συνεχίζεται µε την ίδρυση, το
1987, του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), µε βασικό σκοπό την
προώθηση και υποστήριξη των παντός είδους δραστηριοτήτων ΑΠΕ και
εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ) στη χώρα. Στη συνέχεια, µε το Νόµο 2244/94
ρυθµίζονται διάφορα θέµατα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συµβατικά καύσιµα
(κυρίως όσον αφορά στην αδειοδοτική τους διαδικασία) και δίνεται η δυνατότητα σε
ιδιώτες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ως ανεξάρτητοι, πλέον,
παραγωγοί (δηλ. µε αποκλειστικό σκοπό την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο). Το 1999, ο Ν.2773/99 για την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθιερώνει επιπρόσθετα την άδεια παραγωγής. Τρία
χρόνια µετά, µε την ΥΑ 2000/2002 η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
θεσµοθετείται ως προϋπόθεση για την έναρξη της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων
ΑΠΕ. Τον επόµενο χρόνο µε την ΚΥΑ 1726/2003 καταβάλλεται προσπάθεια
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των χρονιζόντων προβληµάτων που παρατηρούνται
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. Η αδειοδοτική διαδικασία των
έργων αυτών στηρίχθηκε και σε ένα πλήθος άλλων συναφών νόµων, προεδρικών
διαταγµάτων,

υπουργικών

αποφάσεων,

κλπ.,

που

αφορούν

κυρίως

στο

περιβαλλοντικό τµήµα της αδειοδότησης, καθώς και την επέµβαση σε δηµόσιες
(δασικές) εκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Ν.3010/02 και η κατ’ επιταγήν του
εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 15393/2332/5.8.02 (Κατάταξη δηµόσιων και
ιδιωτικών έργων), ο Ν.3028/02 (Περί Προστασίας Αρχαίων Μνηµείων) και ο
Ν.2941/01

(Απλούστευση

∆ιαδικασιών

Αδειοδότησης

Ανανεώσιµων

Πηγών

Ενέργειας). Βασική, πάντως, αιτία της έκδοσης ενός τόσο µεγάλου αριθµού
νοµοθετικών ρυθµίσεων ειδικά για τις επενδύσεις ΑΠΕ υπήρξε και παραµένει ο
(θεωρούµενος ως) σύνθετος χαρακτήρας των συγκεκριµένων επενδύσεων, λόγω των
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τεχνολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και κοινωνικοοικονοµικών
παραµέτρων που υπεισέρχονται στο σχεδιασµό και την υλοποίησή τους (Βασιλάκος,
2005).
Σήµερα η αδειοδοτική διαδικασία καθορίζεται από τον νέο Νόµο 3468/2006 και
από την πρόσφατη ΚΥΑ 104247/2006. Στον Νόµο 3468/2006 γίνεται λόγος για την
διαδικασία που ακολουθείται για την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, την τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, την
διαδικασία σύνδεσης µε το σύστηµα και το δίκτυο και γενικά κύριος σκοπός του είναι
η µεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για την «προαγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» και αφ’ ετέρου η προώθηση, κατά
προτεραιότητα, στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε κανόνες και αρχές,
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µονάδες Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού

και

Θερµότητας

104247/2006

αναπτύσσεται

η

Υψηλής
διαδικασία

Απόδοσης
που

(ΣΗΘΥΑ).

αφορά

την

Στην

ΚΥΑ

περιβαλλοντική

αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ ανάλογα µε την κατηγορία και την υποκατηγορία στην
οποία ανήκουν.
5.2. Η αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες
περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 1
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω τα έργα ΑΠΕ που πρόκειται να χωροθετηθούν
σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές ουσιαστικά κατατάσσονται στην πρώτη
κατηγορία και στην πρώτη υποκατηγορία εκτός αυτών των έργων που ανήκουν στην
δεύτερη κατηγορία και την τρίτη υποκατηγορία και κατατάσσονται στην Α κατηγορία
και την 2η υποκατηγορία. Έτσι λοιπόν τα έργα ΑΠΕ που πρόκειται να χωροθετηθούν
σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές ακολουθούν την διαδικασία αδειοδότησης
των δυο πρώτων υποκατηγοριών της πρώτης κατηγορίας. ∆ιαφορά στην αδειοδοτική
διαδικασία των έργων ΑΠΕ που ανήκουν σ’ αυτές τις δυο υποκατηγορίες εντοπίζεται
µόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή στην λήψη των αποφάσεων ΠΠΕΑ
και ΕΠΟ Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία αδειοδότησης
πραγµατοποιείται µια γενική σχηµατική απεικόνιση στο διάγραµµα που ακολουθεί
πριν την αναλυτική και εκτενή ανάλυση των διαδικασιών που χρειάζονται έτσι ώστε
να πραγµατοποιηθεί τελικά ένα έργο ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευµένη περιοχή.
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∆ιάγραµµα 2 : Γενική σχηµατική απεικόνιση της αδειοδοτικής διαδικασίας για
τα έργα ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε το υπάρχον
θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΤΊΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΩΝ
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ
(∆ιαχειριστής του Συστήµατος
Μεταφοράς ή ∆ΕΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ή
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας / ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

(Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ),
ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γενικό ∆ιευθυντή περιβάλλοντος
ΥΠΕΧΩ∆Ε ) - ∆ΙΠΕΧΩ (Περιφέρεια) / Γενικό
∆ιευθηντή ∆ΙΠΕΧΩ

Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υπουργείο Ανάπτυξης / Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(ΕΥΠΕ, ΥΠΕΧΩ∆Ε / Υπουργοί ΥΠΕΧΩ∆Ε,
ΥΠΑΝ και κατά περίπτωση ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΥΠΠΟ) - ∆ΙΠΕΧΩ / Γ. Γ. Περιφέρειας

Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Γεωργίας)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
Α∆ΕΙΑ
(Οικεία Πολεοδοµική
Υπηρεσία)

(∆ιαχειριστής του Συστήµατος
Μεταφοράς ή ∆ΕΗ)

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Γεωργίας)

(∆ιαχειριστής του Συστήµατος
Μεταφοράς ή ∆ΕΗ)
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5.2.1. Άδεια Παραγωγής των έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες
περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 1
Σύµφωνα µε τον νέο νόµο 3468/2006 και την ΚΥΑ 104247/2006 για τα έργα ΑΠΕ
που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές και
κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία η αδειοδοτική διαδικασία που ακολουθείται
είναι η εξής. Αρχικά ο ιδιώτης υποβάλει αίτηση για άδεια παραγωγής και παράλληλα
επισυνάπτει φάκελο Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ). Μέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες πρέπει να υποβάλει σε δυο ηµερήσιες
εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας την αίτηση του για την άδεια παραγωγής. Σ’
αυτήν την δηµοσίευση δίδεται η δυνατότητα προβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων
ενώπιον της ΡΑΕ εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
Παράλληλα ο ιδιώτης ενηµερώνει την ΡΑΕ ότι ήδη έχει πραγµατοποιήσει την
δηµοσίευση στέλνοντας τα αποκόµµατα των εφηµερίδων σ’ αυτήν. Η ΡΑΕ αξιολογεί
την αίτηση σύµφωνα µε τα κριτήρια α-η της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3468/2006 και πριν διατυπώσει την γνώµη της διαβιβάζει τον φάκελο ΠΠΕΑ
(Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου 1 και πιθανές άδειες από
γνωµοδοτούσες υπηρεσίες) στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 104247/2006 είναι η Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ). Η ΕΥΠΕ θα πρέπει σε 60 εργάσιµες ηµέρες να στείλει την
απόφασή της στην ΡΑΕ αφού είναι υποχρεωµένη να πάρει την γνωµοδότηση
διαφόρων υπηρεσιών. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες αναφέρονται στην νέα ΚΥΑ
104247/2006 στο άρθρο 3 στην παράγραφο 4 (∆ιάγραµµα 3) και ειδικά για τα έργα
ΑΠΕ που πρόκειται να τοποθετηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές είναι
προφανές ότι θα ερωτηθούν όλοι οι φορείς που αναφέρονται στην συγκεκριµένη
παράγραφο. Η απόφαση ΠΠΕΑ εφόσον υπάρξει θετική γνωµοδότηση υπογράφεται
από τον γενικό διευθυντή περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε, κοινοποιείται στο οικείο
νοµαρχιακό συµβούλιο και έχει ισχύ 3 χρόνια. Η ΡΑΕ, µετά την έκδοση της
γνωµοδότησης από την ΕΥΠΕ υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δηµοσίευσης της
αίτησης για την λήψη της άδειας παραγωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 του νόµου 3468/2006. Εφόσον η γνωµοδότηση
είναι θετική ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση της άδειας
παραγωγής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή, σε αυτόν, της γνώµης της
Ρ.Α.Ε.. Σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική γνωµοδότηση η διαδικασία σταµατά. Η
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άδεια παραγωγής έχει ισχύ 25 έτη αλλά θα πρέπει µέσα σε 2 χρόνια από την λήψη της
να έχει πάρει ο ιδιώτης την άδεια εγκατάστασης καθώς σε αντίθετη περίπτωση η ΡΑΕ
καλεί διαδικασία ανάκλησης.
5.2.2. Άδεια Εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες
περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 1
Ο ιδιώτης πλέον πρέπει να κινηθεί παράλληλα σε δύο άξονες αδειοδότησης του
έργου του. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει µε την συνέχεια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και περιλαµβάνει την διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΕΠΟ) και την διαδικασία απόκτησης της Έγκρισης Επέµβασης του έργου εφόσον
αυτό πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε δασική έκταση ενώ ο δεύτερος άξονας έχει ως
στόχο την εξασφάλιση προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο η το σύστηµα.
Πρώτος Άξονας – Ε.Π.Ο. – Απόκτηση Έγκρισης Επέµβασης
Για την Ε.Π.Ο. υποβάλλεται από τον ιδιώτη επενδυτή ο φάκελος της Ε.Π.Ο. που
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 104247/2006 περιλαµβάνει ΜΠΕ τύπου 1 σε οκτώ αντίγραφα
και την άδεια ΠΠΕΑ Αυτή στέλνεται στην ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
(∆ΙΣΑ) η οποία την στέλνει στην ΕΥΠΕ Αυτή πρέπει να γνωµοδοτήσει θετικά ή
αρνητικά συνολικά σε 65 εργάσιµες ηµέρες και αφού έχει στείλει τον φάκελο της
ΕΠΟ στους φορείς που είχαν ζητήσει και τον φάκελο ΠΠΕΑ και παράλληλα ζήτησαν
να ελέγξουν και τον φάκελο ΕΠΟ αλλά και στους κατά περίπτωση φορείς του άρθρου
4 της παραγράφου 3 της ΚΥΑ 104247/2006 (∆ιάγραµµα 3).
Την θετική γνωµοδότηση της ΕΥΠΕ την υπογράφουν οι Υπουργοί ΠΕΧΩ∆Ε και
ΥΠΑΝ και κατά περίπτωση ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υπουργός Πολιτισµού. Η
απόφαση Ε.Π.Ο. κοινοποιείται στο οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο και στον ιδιώτη και
ισχύει για 10 έτη.
Από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
ιδιαίτερη σηµασία έχει η υποβολή νόµιµου αποδεικτικού αποκλειστικής χρήσης του
γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης του σταθµού ΑΠΕ, δυνάµει εµπράγµατου
δικαιώµατος ή ενοχικής σχέσης. Στα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνεται το δικαίωµα
επικαρπίας ή κυριότητας, η µισθωτική σχέση που περιβάλλεται στον τύπο του
συµβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον το τελευταίο αυτό έχει µετεγγραφεί στο
οικείο υποθηκοφυλακείο, καθώς και η χρηµατοδοτική µίσθωση.
Η αποκλειστική χρήση του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης είναι δυνατό να
αποδειχθεί και µε απόφαση Έγκρισης Επέµβασης σε δασική έκταση, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών, όπως
αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2941/01, εφόσον η
εγκατάσταση του σταθµού ΑΠΕ γίνεται σε δηµόσια δασική έκταση από τις µη
χαρακτηριζόµενες ως πλέον άγονες και κατά συνέπεια µη υπαγόµενη στις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 2Αγ του Ν. 1734/87. Η αρµοδιότητα για την έκδοση απόφασης
Έγκρισης Επέµβασης µεταφέρθηκε µε το άρθρο 30 του Ν. 3229/04 από τον Υπουργό
Γεωργίας στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ο οποίος είναι
υποχρεωµένος µέσα σε 40 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτόν της σχετικής
αίτησης και του φακέλου να αποφασίσει για την Έγκριση Επέµβασης, γεγονός που
επισηµαίνεται και στην ΚΥΑ 1726/18-4-2003 (ΦΕΚ Β' 552/ 8-5-2003). Η απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα πραγµατοποιείται αφού υπάρξει πρώτα η γνωµοδότηση του
∆ασαρχείου που είναι υποχρεωµένο να αποφασίσει σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την
παραλαβή του φακέλου.
∆εύτερος άξονας - Εξασφάλιση προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο η το σύστηµα
Ο φορέας υποβάλει τον φάκελο όρων σύνδεσης (αίτηση άρθρου 22, Παράγραφος
2, ΦΕΚ654, 30/5/2001) στην ∆ΙΣΑ της περιφέρειας η οποία την στέλνει σε 10
εργάσιµες ηµέρες στον ∆ΕΣΜΗΕ ή στην ∆ΕΗ. Ο ∆ΕΣΜΗΕ ή η ∆ΕΗ πρέπει σε 90
εργάσιµες ηµέρες να δώσουν προσφορά σύνδεσης της οποίας ο χρόνος σύνδεσης
είναι ορισµένος. Για να υπάρξει προσφορά σύνδεσης υπάρχει επικοινωνία της ΡΑΕ
µε τον ιδιώτη, την ∆ΕΗ, την ∆ΕΣΜΗΕ και την περιφέρεια. Εάν η ∆ΕΣΜΗΕ
θεωρήσει την σύνδεση σύνθετη, µπορεί να απαιτήσει την εκπόνηση εκτενέστερων
µελετών. Τότε ο φορέας:
9

∆ηλώνει ότι συµφωνεί να πραγµατοποιηθούν οι εκτενέστερες µελέτες.

9

Να αποδεχτεί το ενδεχόµενο υποβολής από το ∆ΕΣΜΗΕ αναθεωρηµένης

προσφοράς σύνδεσης.
9

Να καταβάλει δαπάνη για την εκπόνηση των µελετών. Ο ∆ΕΣΜΗΕ µπορεί να

απαιτήσει την υποβολή δεδοµένων που καθορίζονται στο κεφ. Κ. (ΦΕΚ654
30.05.01).
Τότε, για τον παραπάνω ειδικό λόγο συνθετότητας της σύνδεσης η προθεσµία
εξέτασης της σύνδεσης παρατείνεται. Αν προθεσµία παρατείνεται αδικαιολόγητα ο
φορέας µπορεί να απευθυνθεί στη ΡΑΕ Τότε, ΡΑΕ και ∆ΕΣΜΗΕ ορίζουν νέα
ηµεροµηνία.
Στην συνέχεια η προσφορά σύνδεσης αποστέλλεται στην ∆ΙΣΑ η οποία την
κοινοποιεί στον ιδιώτη και στην ΡΑΕ Στην συγκεκριµένη στιγµή ο ιδιώτης έχει
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ολοκληρωµένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και την προσφορά σύνδεσης. Στη
συνέχεια υποβάλει φάκελο Άδειας Εγκατάστασης όπως αυτός ορίζεται από την
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 2000/2002 (ΦΕΚ Β 158) στο ΥΠΑΝ και κατά
περίπτωση συναρµόδιου υπουργείου που στην συγκεκριµένη περίπτωση των ΑΠΕ σε
οικολογικά προστατευόµενες περιοχές είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε Για τα έργα ΑΠΕ λοιπόν
που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας, καθώς και έργα όλων
των άλλων κατηγοριών που κατασκευάζονται σε προστατευόµενες περιοχές
RAMSAR, Natura 2000, εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση η άδεια
εγκατάστασης χορηγείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Σε περίπτωση που η χωροθέτηση του έργου ΑΠΕ
πραγµατοποιείται σε δασική έκταση ο φάκελος Άδειας Εγκατάστασης υποβάλλεται
και στο Υπουργείο Γεωργίας. Τέλος εκδίδεται µέσα σε 30 εργάσιµες ηµέρες η άδεια
εγκατάστασης. Έχει ισχύ για 2 έτη και µπορεί να παραταθεί το µέγιστο άλλα δυο έτη.
5.2.3. Άδεια Λειτουργίας των έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες
περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 1
Για την τελική Άδεια Λειτουργίας ο ιδιώτης πρέπει να υποβάλει φάκελο
οικοδοµικής άδειας καθώς και φάκελο πυρασφάλειας στην οικεία πολεοδοµική
υπηρεσία. Έτσι εξασφαλίζει την οικοδοµική άδεια που έχει ισχύ 4 ετών. Επίσης ο
ιδιώτης πρέπει να συνάψει σύµβαση σύνδεσης παραγωγού µε ∆ΕΗ και ∆ΕΣΜΗΕ και
αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (τριµερής σύµβαση) η οποία ισχύει για 10 έτη
και επεκτείνεται και για ακόµα 10 έτη µε µονοµερή δήλωση του παραγωγού το
αργότερο τρεις µήνες πριν την λήξη της. Μ’ αυτές τις άδειες και µε πιθανή επιδότηση
έχει την δυνατότητα για κατασκευή του έργου.
Μετά την κατασκευή του έργου πραγµατοποιείται η ηλέκτριση του σταθµού µετά
από έλεγχο της ∆ΕΗ και της ∆ΕΣΜΗΕ και το έργο τίθεται σε δοκιµαστική λειτουργία
η οποία δεν µπορεί να διαρκέσει διάστηµα µεγαλύτερο από 4 µήνες και σκοπός είναι
η προσωρινή σύνδεση του σταθµού σε σύστηµα ή δίκτυο για την εκτέλεση των
απαιτούµενων δοκιµών των εγκαταστάσεων. Ο ιδιώτης θα πρέπει σ’ αυτό το χρονικό
διάστηµα να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας έτσι ώστε να τεθεί σε εµπορική
λειτουργία και να του καταβληθεί το τίµηµα για την ενέργεια που παρήγαγε κατά την
διάρκεια της δοκιµασίας λειτουργίας. Έπειτα ο ιδιώτης ετοιµάζει το φάκελο άδειας
λειτουργίας του οποίου τα δικαιολογητικά περιγράφονται στο άρθρο 15 και 18 της
Υπουργικής Απόφασης 2000/2002. Προσκοµίζοντας όλα αυτά τα δικαιολογητικά και
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αφού πραγµατοποιηθούν οι αυτοψίες που προβλέπονται εκδίδεται η άδεια
λειτουργίας από το ΥΠΑΝ (στην περίπτωση των περιβαλλοντικά προστατευόµενων
περιοχών σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Υπ. Γεωργίας) σε 15 ηµέρες και
έχει ισχύ 20 έτη. Το έργο τίθεται σε εµπορική λειτουργία και ο επενδυτής εισπράττει
τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας µηνιαία.
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικό σχεδιάγραµµα µε την περιβαλλοντική
αδειοδότηση σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ 104247/2006 για τα έργα Α.Π.Ε. που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές και που
στηρίζεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που εφαρµόζεται για όλα τα έργα ΑΠΕ
που ανήκουν στην υποκατηγορία 1 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας. Επίσης παρατίθεται
και η αδειοδοτική διαδικασία σε αναλυτικό σχεδιάγραµµα σύµφωνα µε τον νέο νόµο
3468/2006 που ακολουθείται για τα έργα ΑΠΕ και συνεπώς και για τα έργα ΑΠΕ που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές.
5.3. Η αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες
περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 2
Για τα έργα ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές που κατατάσσονται
στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 2 οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης αλλά και
λειτουργίας λαµβάνονται ακριβώς µε την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε και
παραπάνω για τα έργα ΑΠΕ που κατατάσσονται στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 1.
Εκεί που εντοπίζεται διαφορά είναι στις διαδικασίες ΠΠΕΑ και ΕΠΟ οι οποίες
αναπτύσσονται παρακάτω.
5.3.1. ∆ιαδικασία ΠΠΕΑ έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές
που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 2
Για τη διενέργεια ΠΠΕΑ των έργων ΑΠΕ αυτής της υποκατηγορίας, ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία
τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) της οικείας
Περιφέρειας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προµελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου ΙΙ, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα.
Η ∆ΙΠΕΧΩ θα πρέπει σε 60 εργάσιµες ηµέρες να στείλει την απόφασή της στην ΡΑΕ
αφού είναι υποχρεωµένη να πάρει την γνωµοδότηση διαφόρων υπηρεσιών. Οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες αναφέρονται στην νέα ΚΥΑ 104247/2006 στο άρθρο 6
στην παράγραφο 4 (∆ιάγραµµα 4) και ειδικά για τα έργα ΑΠΕ που πρόκειται να
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χωροθετηθούν σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές είναι προφανές ότι θα
ερωτηθούν όλοι οι φορείς που αναφέρονται στην συγκεκριµένη παράγραφο. Η
απόφαση ΠΠΕΑ εφόσον υπάρξει θετική γνωµοδότηση υπογράφεται από τον γενικό
διευθυντή ∆ΙΠΕΧΩ, κοινοποιείται στο οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο και έχει ισχύ 3
χρόνια.
5.3.2. ∆ιαδικασία ΕΠΟ έργων ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές που
κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία, υποκατηγορία 2
Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
αίτηση στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας η
οποία τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) της
οικείας Περιφέρειας, που διενήργησε και την ΠΠΕΑ Η αίτηση συνοδεύεται από
φάκελο ο οποίος περιέχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ, σε
οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα καθώς και την Άδεια ΠΠΕΑ Η ∆ΙΠΕΧΩ πρέπει να
γνωµοδοτήσει θετικά ή αρνητικά συνολικά σε 65 εργάσιµες ηµέρες και αφού έχει
στείλει τον φάκελο της ΕΠΟ στους φορείς που είχαν ζητήσει και τον φάκελο ΠΠΕΑ
και παράλληλα ζήτησαν να ελέγξουν και τον φάκελο ΕΠΟ αλλά και στους κατά
περίπτωση φορείς του άρθρου 7 της παραγράφου 3 της ΚΥΑ 104247/2006
(∆ιάγραµµα 4).
Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων εκδίδεται από το Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
εισήγηση της ∆ΙΠΕΧΩ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη. Το περιεχόµενο της
απόφασης αυτής καθορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 104247/2006.
Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων διαβιβάζεται από τη ∆ΙΠΕΧΩ
της οικείας Περιφέρειας στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και
να ενηµερώσει, βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., τους πολίτες και
τους φορείς εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν.
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. Η ∆ΙΠΕΧΩ της
οικείας Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης Ε.Π.Ο. στην ΕΥΠΕ του
ΥΠΕΧΩ∆.Ε
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∆ιάγραµµα 3 : Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία,
υποκατηγορία 1

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΠΕΑ)

Φάκελος ΠΠΕΑ
(ΠΠΕ τύπου Ι)
10 αντίγραφα,
πιθανές άδειες
από Υπηρεσίες
Ι∆ΙΩΤΗΣ

Αρχή
Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
ΕΥΠΕ
(ΥΠΕΧΩ∆Ε)

ΡΑΕ

10 d

30 d
5d

Θετική
Γνωµοδότηση

Γενικό ∆ιευθυντή
Περιβάλλοντος
ΥΠΕΧΩ∆Ε

10 d
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οικείο Νοµαρχιακό
Συµβούλιο

ΠΠΕΑ
Για 3 χρόνια

α) Τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
β) Τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αποκλειστικά για τα έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται εν µέρει ή στο σύνολό
τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου που
έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και σε περιοχές
RAMSAR.
γ) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
δ) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
ε) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
στ) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης.
ζ) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες
τις
Εφορείες
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων,
Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις
Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.
η) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε.
που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές
δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισµών και τους
αρµόδιους Οργανισµούς της οικείας Περιφέρειας,
που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997,
εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.
θ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων
Περιοχών, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που
προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές
δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται
στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί
έχουν ιδρυθεί.
ι) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα ή/και
στον αιγιαλό.
ια) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά για
θέµατα επικοινωνιών.
ιβ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.
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2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Ε.Π.Ο.)

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΠΕΑ

Φάκελος ΕΠΟ
(ΜΠΕ τύπου Ι) 8
αντίγραφα +
Άδεια ΠΠΕΑ

10 d
∆ΙΣΑ
(Περιφέρεια)

Ι∆ΙΩΤΗΣ

ΕΥΠΕ
(ΥΠΕΧΩ∆Ε)

40 d
15 d

Θετική
Γνωµοδότηση

Υπουργοί
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΑΝ
και κατά περίπτωση
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΥΠ.ΠΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οικείο Νοµαρχιακό
Συµβούλιο

ΕΠΟ
Για 10 χρόνια

α) Τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
β) Τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αποκλειστικά για τα έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται εν µέρει ή στο σύνολό
τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου που
έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και σε περιοχές
RAMSAR.
γ) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
δ) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
ε) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
στ) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης.
ζ) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες
τις
Εφορείες
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων,
Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις
Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.
η) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε.
που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές
δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισµών και τους
αρµόδιους Οργανισµούς της οικείας Περιφέρειας,
που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997,
εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.
θ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων
Περιοχών, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που
προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές
δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται
στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί
έχουν ιδρυθεί.
ι) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα ή/και
στον αιγιαλό.
ια) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά για
θέµατα επικοινωνιών.
ιβ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ:

α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης.
β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
γ) Τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται εν µέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού
καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και σε περιοχές RAMSAR.
δ) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου της Μ.Π.Ε.
βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., και τη
γνωµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3010/2002.

Πηγή : Ιδία Επεξεργασία

ε) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να
εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω
Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της οικείας
περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997,
εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.
στ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών
αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στις
περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο
άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.
ζ) Την αρµόδια περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων,
αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.
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∆ιάγραµµα 4 : Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές που κατατάσσονται τελικά στην Α κατηγορία,
υποκατηγορία 2

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΠΕΑ)

Φάκελος ΠΠΕΑ
(ΠΠΕ τύπου ΙΙ) 8
αντίγραφα,
πιθανές άδειες
από Υπηρεσίες
Ι∆ΙΩΤΗΣ

Αρχή
Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ
(Περιφέρεια)

ΡΑΕ

10 d

20 d
5d

Θετική
Γνωµοδότηση

Γενικός ∆ιευθυντής
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ

10 d
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οικείο Νοµαρχιακό
Συµβούλιο

α) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
β) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
γ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
∆ασών.
δ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισµού.
ε) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες
Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για
έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη
θάλασσα,
τις
Εφορείες
Εναλίων
Αρχαιοτήτων.
στ) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που
προτείνεται να εγκατασταθούν στις
περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω
Οργανισµών
και
τους
αρµόδιους
Οργανισµούς της οικείας Περιφέρειας, που
ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997,
εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.
ζ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
του
Υπουργείου
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών, αποκλειστικά για θέµατα
επικοινωνιών.
η) Την αρµόδια Λιµενική Αρχή του
Υπουργείου
Εµπορικής
Ναυτιλίας,
αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται στη θάλασσα ή στον αιγιαλό.
θ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Υδάτων αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά
έργα.

ΠΠΕΑ
Για 3 χρόνια
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2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Ε.Π.Ο.)

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΠΕΑ

Φάκελος ΕΠΟ
(ΜΠΕ τύπου ΙΙ)
8 αντίγραφα +
Άδεια ΠΠΕΑ

10 d
∆ΙΣΑ
(Περιφέρεια)

Ι∆ΙΩΤΗΣ

∆ΙΠΕΧΩ
(Περιφέρεια)

40 d
Θετική
Γνωµοδότηση

15 d

Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας

10 d

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οικείο Νοµαρχιακό
Συµβούλιο

ΕΠΟ

α) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
β) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
γ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
∆ασών.
δ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισµού.
ε) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες
Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για
έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη
θάλασσα,
τις
Εφορείες
Εναλίων
Αρχαιοτήτων.
στ) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που
προτείνεται να εγκατασταθούν στις
περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω
Οργανισµών
και
τους
αρµόδιους
Οργανισµούς της οικείας Περιφέρειας, που
ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997,
εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.
ζ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
του
Υπουργείου
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών, αποκλειστικά για θέµατα
επικοινωνιών.
η) Την αρµόδια Λιµενική Αρχή του
Υπουργείου
Εµπορικής
Ναυτιλίας,
αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται στη θάλασσα ή στον αιγιαλό.
θ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Υδάτων αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά
έργα.

Για 10 χρόνια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΠΕ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ:

α) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη
δηµοσιοποίηση του φακέλου της Μ.Π.Ε. βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003
Κ.Υ.Α., και τη γνωµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3010/2002.
β) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν
στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της
οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν
ιδρυθεί.
γ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε.
που εγκαθίστανται στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο
άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.
δ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα
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Πηγή : Ιδία Επεξεργασία

∆ιάγραµµα 5 : Αναλυτική σχηµατική απεικόνιση της νέας αδειοδοτικής
διαδικασίας για έργα ΑΠΕ σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΠΕΑ

15 d

∆ηµοσίευση σε 2
ηµερήσιες εφηµερίδες

Ενηµέρωση ΡΑΕ (1)

Αξιολόγηση της αίτησης σύµφωνα µε τα κριτήρια α-η της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3468/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΠΕΑ

ΡΑΕ

ΠΠΕΑ

60 d

Θετική
Γνωµοδότηση

Αρνητική
Γνωµοδότηση

ΥΠ.ΑΝ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είναι δάσος ή
δασική έκταση ;

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α) τον κάτοχό της, παραγωγό ή αυτοπαραγωγό, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο,
β) τον τόπο εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ
Παραγωγής,
δ) τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία ή τη µορφή Α.Π.Ε.,
αν χορηγείται για σταθµό Α.Π.Ε.,
ε) τη διάρκεια ισχύος της,
στ) το ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν την οικονοµική
δυνατότητα για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του
έργου.

ΝΑΙ

ΕΠΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Γνωµοδότηση
∆ασαρχείου

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Γενικός
Γραµµατέας της
οικείας
Περιφέρειας
15 d

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (Αίτηση
Άρθρου 22,
Παραγράφου 2 ΦΕΚ

[ Για 25 έτη ]
Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

max 4 µήνες από (1)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟ

15 d

10 d
15 d
Σύνολο χρόνου 40 d

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Η άδεια παραγωγής χορηγείται για χρονικό διάστηµα
µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και µπορεί να ανανεώνεται,
µέχρι ίσο χρόνο. Εάν εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 9, εντός τριάντα έξι
(36) µηνών, από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν
έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παραγωγής
ανακαλείται.
Στο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
δεν υπολογίζονται:
α) Ο χρόνος δικαστικής αναστολής της εκτέλεσης
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για τη
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
β) Ο χρόνος καθυστέρησης για τη λήψη της άδειας
εγκατάστασης, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται,
αποδεδειγµένα, σε παράλειψη ή σε οποιασδήποτε µορφής
υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας παραγωγής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το χρονικό διάστηµα των
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µπορεί να παρατείνεται µετά
από αίτηση του Αδειούχου, που υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε.
πριν από την παρέλευσή του, για όσο χρόνο
εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι των ανωτέρω
περιπτώσεων.
∆εν συνιστούν λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονικού
διαστήµατος η τροποποίηση της άδειας παραγωγής λόγω
µεταβολής της µετοχικής σύνθεσης του κατόχου αυτής ή
41
του τόπου εγκατάστασης ή της Εγκατεστηµένης
ή της
Μέγιστης Ισχύος, καθώς και η µεταβίβαση της άδειας σε
άλλο πρόσωπο.

ΦΟΡΕΑΣ

* Εαν ο ∆ΕΣΜΗΕ θεωρήσει
την σύνδεση σύνθετη, µπορεί
να απαιτήσει την εκπόνηση
εκτενέστερων µελετών. Τότε ο
φορέας:
α. δηλώνει ότι συµφωνεί να
πραγµατοποιηθούν
β. να αποδεχτεί το ενδεχόµενο
υποβολής από το ∆ΕΣΜΗΕ
αναθεωρηµένης
προσφοράς
σύνδεσης
γ. Καταβολή δαπάνης για την
εκπόνηση των µελετών. Ο
να
∆ΕΣΜΗΕ
µπορεί
απαιτήσει
την
υποβολή
δεδοµένων που καθορίζονται
στο
κεφ.
Κ.
(ΦΕΚ654.30.05.01).
Τότε , για τον παραπάνω
ειδικό λόγο συνθετότητας της
σύνδεσης
η
προθεσµία
εξέτασης
της
σύνδεσης
παρατείνεται.
Aν προθεσµία παρατείνεται
αδικαιολόγητα ο φορέας
µπορεί να απευθυνθεί στη
ΡΑΕ.
Τότε,
ΡΑΕ
και
∆ΕΣΜΗΕ
ορίζουν
νέα
ηµεροµηνία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΙΣΑ
10 d

90 d*

Ρ.Α.Ε.

Προσφορά
Σύνδεσης

∆ΕΣΜΗΕ ή ∆ΕΗ
Κοινοποίηση

[Ορισµένος Χρόνος]
Επιπλέον Αλληλογραφία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
(ΠΠΕΑ + ΕΠΟ + ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ)

Τυπικά
∆ικαιολογητικά
(Γενικά και Ειδικά)

ΦΑΚΕΛΟΣ
Α∆ΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α∆ΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εφόσον το έργο ανήκει στην ΚΑΤ1
ΥΠ1 ή πρόκειται να χωροθετηθεί σε
περιβαλλοντικά
προστατευόµενες
περιοχές η άδεια εγκατάστασης
εκδίδεται από το ΥΠΑΝ και κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου
(ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υπ. Γεωργίας) σε 30d.

30 d

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΙΣΑ
15 d

ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο
Ι∆ΙΩΤΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α∆ΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΙΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Παρατηρήσεις σχετικά µε την Άδεια Εγκατάστασης:
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Η περίληψη της άδειας εγκατάστασης
δηµοσιεύεται µε ευθύνη του κατόχου
της σε µια τουλάχιστον ηµερήσια
εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα
και σε µια τοπική εφηµερίδα της
περιφέρειας στα όρια της οποίας
πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός.

[ 2 έτη + 2 max ]

Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και µπορεί να παρατείνεται,
κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, µετά από αίτηση του κατόχου της,
εφόσον:
α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου
καλύπτουν το 50% της επένδυσης ή
β) δεν έχει γίνει έναρξη εκτέλεσης του έργου για λόγους που,
αποδεδειγµένα, δεν οφείλονται σε παράλειψη ή σε οποιασδήποτε µορφής
υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας εγκατάστασης, µε την προϋπόθεση
ότι έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συµβάσεις για την προµήθεια του
εξοπλισµού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η σύναψη
συµβάσεων κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν απαιτείται αν υφίσταται
δικαστική αναστολή εκτέλεσης της άδειας εγκατάστασης.
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Σύµβαση Σύνδεσης
Παραγωγού µε ∆ΕΗ ή
∆ΕΣΜΗΕ &
Αγοροπωλησίας Η.Ε.

ΦΑΚΕΛΟΣ
Οικοδοµικής Αδείας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Οικεία
Πολεοδοµική
Υπηρεσία

∆ΕΣΜΗΕ ή ∆ΕΗ
[ 10 + 10 έτη ]
Με µονοµερή δήλωση του
παραγωγού το αργότερο 3
µήνες πριν την λήξη της

Σύναψη Σύµβαση
Σύνδεσης
Παραγωγού µε ∆ΕΗ
ή ∆ΕΣΜΗΕ &
Αγοροπωλησίας Η.Ε.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
Α∆ΕΙΑ
Νόµιµα θεωρηµένο αντίγραφο
Οικοδοµικής Άδειας και
αντίγραφο σχετικής θεώρησης

[ 4 έτη ]

ΦΑΚΕΛΟΣ
Πυρασφαλείας

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ
[ 4 µήνες max ]

Οικεία
Υπηρεσία
Π.Σ.

Πιστοποιητικό
Πυρασφαλείας
ΦΑΚΕΛΟΣ
Άδειας Λειτουργείας

Υπηρεσία
Περιβάλλοντος

[ 5 έτη ]

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΚΑΠΕ

Αυτοψία κλιµακίου
Π.Σ.

ΑΥΤΟΨΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ :
1.ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ & ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΚΟΙΝΗ, ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ & ΤΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΨΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
3. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
4.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΣΑ ( ή όποια
Υπηρεσία έχει δώσει την Άδεια
Εγκατάστασης)
Για τις περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές την
άδεια την παρέχει το ΥΠΑΝ σε
συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και
το Υπ. Γεωργίας
15 d

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α∆ΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

d : ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

[ 20 έτη ]

t1

t2

ΑΥΤΟΨΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

t3
t

αποστολή αίτησης, γνωµοδότηση, χορήγηση
Ισχύς Άδειας Έγκρισης ή κατάστασης : […]

Πηγή : Ιδία Επεξεργασία
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Κεφάλαιο

6ο:

Χωροταξικός

περιβαλλοντικά

Σχεδιασµός

προστατευόµενες

για

περιοχές

τις
–

ΑΠΕ

σε

Νοµοθετικά

Προβλήµατα και Εφαρµογές
6.1 Εισαγωγικά
Αποτέλεσµα λοιπόν της αποσπασµατικής µέχρι σήµερα προσπάθειας ρύθµισης
των

τεχνολογικών,

τεχνικών,

περιβαλλοντικών,

χωροταξικών

και

κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων που υπεισέρχονται στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ήταν η καθιέρωση,
σταδιακά, µιας χρονοβόρας και άκρως γραφειοκρατικής διαδικασίας αδειοδότησης,
µε εµπλοκή και συνέργεια πολλών ενδιάµεσων φορέων γνωµοδότησης, οι οποίοι
αρκετές φορές εκδίδουν αλληλοσυγκρουόµενες ή/και ασύµβατες µεταξύ τους
γνωµοδοτήσεις, µε τελικό αποτέλεσµα την καθυστέρηση ή και την αναστολή
υλοποίησης των αντίστοιχων επενδύσεων. Τα βήµατα λοιπόν που συντελέστηκαν την
τελευταία δεκαετία µε τη θέσπιση ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων δεν είναι δυνατόν
να θεωρηθούν ικανοποιητικά και δεν ανταποκρίνονται στις αυξηµένες υποχρεώσεις
που απορρέουν από το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ
(Παπαδηµητρίου κ.α., 2004). Με την θέσπιση του νέου Νόµου 3468/2006 αλλά και
της νέας ΚΥΑ 104247-8/2006 γίνεται µια προσπάθεια ένταξης κανόνων και αρχών
στην εσωτερική αγορά των ΑΠΕ χωρίς όµως να λύνονται τα ποικίλα προβλήµατα που
έχουν δηµιουργηθεί στην εφαρµογή των έργων ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, µε
αποτέλεσµα το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) να αναγκάζεται να ασκεί, ακόµα
και σήµερα, έλεγχο στη νοµιµότητάς τους όταν πρόκειται να χωροθετηθούν σε
ιδιάζουσες περιοχές.
Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού λοιπόν, είναι ένα από τα βασικότερα
προβλήµατα

τα

οποία

αναδύονται

σε

πολλές

περιπτώσεις

που

αφορούν

πραγµατοποιήσεις έργων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, κυριαρχεί το γενικότερο
πρόβληµα της θεσµοθέτησης των χρήσεων γης, το οποίο δεν µπορεί να
αντιµετωπιστεί µόνο έπ’ ευκαιρία της χωροθέτησης εγκαταστάσεων που κάνουν
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Την αλληλεξάρτηση αυτή του χωροταξικού
σχεδιασµού σε συνάφεια µε την προστασία του περιβάλλοντος, επιβεβαιώνει και η
νοµολογία του ΣτΕ.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο της χώρας, απαιτεί την ύπαρξη ευρύτερου
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χωροταξικού σχεδιασµού, προκειµένου να θεωρήσει νόµιµη την έκδοση των πράξεων
που εγκρίνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Παρόλα αυτά, δεν υιοθετεί την άποψη ότι το Σύνταγµα επιβάλλει την
απαγόρευση πραγµατοποίησης έργων (απαραίτητα όµως µικρής κλίµακας) που δεν
είναι ενταγµένα σε εγκεκριµένα χωροταξικά σχέδια (ΣτΕ 3135/2002, 4308/2001 κ.α.).
Υπάρχει εν τούτοις η περίπτωση ακόµα και για τα έργα αυτά, το ΣτΕ να κρίνει
πως η εγκατάσταση και λειτουργία τους αποτελεί οχλούσα δραστηριότητα µε
ευρύτερες επιπτώσεις και να απαιτήσει την ύπαρξη προηγούµενου χωροταξικού
σχεδιασµού (Χατζηγεωργίου, 2005). Ειδικότερα, το ΣτΕ δέχεται κατά πάγιο τρόπο
ότι από τις διατάξεις των άρθρων 24, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 Συντ. προκύπτει ότι ο
βιώσιµος χωροταξικός σχεδιασµός αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης, καθώς και στην
οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας.
Τα ολοκληρωµένα χωροταξικά σχέδια γίνονται δεκτά από τη νοµολογία του ΣτΕ
ως ουσιώδης όρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος,
διότι θέτουν µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των
µελλοντικών εξελίξεων, τους µακροπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, ρυθµίζουν τη διαµόρφωση των οικιστικών
περιοχών και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Εποµένως, η σωστή
επιλογή της τοποθεσίας ενός έργου ή µιας δραστηριότητας θα πρέπει απαραίτητα να
γίνεται στα πλαίσια της αρχής της προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος, σε
συνάρτηση πάντα µε τη συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
και την φέρουσα ικανότητα της τοποθεσίας (∆ιάγραµµα 6) (Μέλισσας, 2004).
Άλλωστε σύµφωνα µε τον κανόνα της βιώσιµης ανάπτυξης, κάθε δηµόσια πολιτική,
γενική ή ειδική, και κάθε διοικητική παρέµβαση στο περιβάλλον πρέπει να διέπονται
από τα κριτήρια της περιβαλλοντικής προστασίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αρχή
της πρόληψης (Παπαπετρόπουλος, 2005). Αναγκαίος, εποµένως, όρος για την
προστασία των σηµαντικών και ευαίσθητων οικοσυστηµάτων είναι η εκπόνηση
ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού, ο οποίος θα πρέπει να διέπεται από τις
προαναφερόµενες αρχές.
∆ιάγραµµα 6 : Αρχή της Προληπτικής Προστασίας του Περιβάλλοντος
Συνεκτίµηση
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έργου
Φέρουσα ικανότητα
τοποθεσίας
(carrying capacity)

Επιλογή της κατάλληλης
θέσης
Πηγή : Μαθιουδάκης, 2005

Αδειοδότηση έργου
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Το ΣτΕ, αποφάσεις του οποίου θα εξετάσουµε στη συνέχεια, ακυρώνει τις
διοικητικές πράξεις της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ΑΠΕ που
δύνανται να προκαλέσουν υποβάθµιση του φυσικού ή/και του οικιστικού
περιβάλλοντος καθώς και αναστέλλει ή ακυρώνει την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε
συγκεκριµένες περιοχές. Στο γεγονός αυτό, συντελεί η µη έγκριση των Γενικών,
Εδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού (τα οποία ορίζει µε
σαφήνεια ο Νόµος 2742/1999 περί Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης), λόγω κυρίως της έλλειψης σχετικής πολιτικής βούλησης για το θέµα
αυτό.
Στην περίπτωση όπου ένα από τα παραπάνω χωροταξικά εργαλεία είχε
εφαρµοστεί, θα οδηγούµασταν απευθείας στην ΕΠΟ (∆ιάγραµµα 7), χωρίς
προηγουµένως να απαιτείται η συνεκτίµηση οποιασδήποτε µελέτης ή η έγκριση
οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης.
∆ιάγραµµα 7 : Η αδειοδοτική διαδικασία των έργων ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές σε σχέση µε τα εργαλεία του χωροταξικού σχεδιασµού

Υποψήφια Περιοχή
Χωροθέτησης
∆ικαστική
Ακύρωση
∆ιαδικασίας

∆ιαδικασία ΠΠΕΑ

ΟΧΙ

«Συνολική
Ενεργειακή
Μελέτη»
(ΣτΕ 2569/04)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συνεκτίµηση
διαθέσιµων στοιχείων
ευρύτερου χωροταξικού
σχεδιασµού της
περιοχής
ΝΑΙ

1. Χορήγηση της Άδειας
Παραγωγής

2. Έγκριση των
Περιβαλλοντικών Όρων

Σύνταξη Πλαισίων
Χωροταξικού
Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ν. 2742/99)
(Γενικό, Ειδικό ή
Περιφερειακό ή
ΠΟΑΠ∆)

3. Χορήγηση της Άδειας
Εγκατάστασης

ΝΑΙ

4. Χορήγηση της Άδειας
Λειτουργίας

Πηγή : Ιδία Επεξεργασία
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6.2 Μελέτη περιπτώσεων ακύρωσης έργων που κάνουν χρήση ΑΠΕ σε
οικολογικά προστατευόµενες περιοχές
Τα ουσιαστικά προβλήµατα που υπάρχουν στο ζήτηµα της χωροθέτησης των
έργων τα οποία κάνουν χρήση ΑΠΕ, αναδείχθηκαν σε έντονο βαθµό πρόσφατα, µε
την υπόθεση της εγκατάστασης αιολικού σταθµού την οποία έκρινε το Ε’ Τµήµα του
ΣτΕ. Ειδικότερα, µε την υπ’ αριθµόν 2569/2004 απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται η
διοικητική πράξη της ΕΠΟ που αφορά στην εγκατάσταση αιολικού σταθµού σε
δασική έκταση, δεδοµένου ότι δεν έχουν εγκριθεί οι πράξεις που υπαγορεύουν τα
άρθρα 7,8 και 10 του Ν. 2742/99 (δηλαδή τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Πλαίσια και
οι ΠΟΑΠ∆), ούτε έχει εγκριθεί «Συνολική Μελέτη» για την εγκατάσταση των
σταθµών, ενώ έχει χορηγηθεί, η κατά τη δασική νοµοθεσία, άδεια επεµβάσεως. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει και η εισηγητική έκθεση του Ν. 2742/99, «Οι επιλογές για
τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων είναι αποσπασµατικές όταν απουσιάζουν οι
στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, που θα
µπορούσαν

να

εγγυηθούν

την

ολοκληρωµένη

χωρική

επιλεξιµότητα

των

µεµονωµένων έργων και δραστηριοτήτων και την ενσωµάτωση των αρχών της
βιώσιµης ανάπτυξης» (Χατζοπούλου, 2005).
Το ΣτΕ ακυρώνει την σχετική άδεια εγκατάστασης, διότι δεν είχε προηγηθεί η
ένταξη του έργου στα προβλεπόµενα, από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, χωροταξικά
µέσα και εργαλεία. Με δεδοµένη την έλλειψη αυτών των εργαλείων, η σύνταξη της
«Συνολικής Μελέτης» που προτείνεται σε επίπεδο νοµού ή ευρείας διοικητικής
περιφέρειας, δεν προβλέπεται ρητώς σε κάποια συγκεκριµένη νοµοθετική διάταξη,
αλλά

επινοείται

µε

σκοπό

να

πραγµατοποιηθεί

εντέλει

η

έγκριση

των

περιβαλλοντικών όρων του υπό ένταξη έργου.
Το ζήτηµα όµως της ακύρωσης ή της αναστολής ενός έργου ΑΠΕ σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές, αναδεικνύεται και στα παρακάτω παραδείγµατα. Και στις
δυο περιπτώσεις που θα αναλυθούν η αίτηση αφορούσε την αναστολή εκτελέσεως
απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης και απόφασης ΕΠΟ αιολικού πάρκου σε
περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών αφορά το νησί της Σύρου και την περιοχή «Σύρριγγα», ενώ η δεύτερη
αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή της νήσου Σαπιέντζας του
Νοµού Μεσσηνίας.
Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Σύρου, µε την υπ’ αριθµόν 225/2000
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απόφαση του ΣτΕ, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία κρίνει ότι ο προβαλλόµενος λόγος
αναστολής εκτελέσεως περί διαταράξεως του οικοσυστήµατος της περιοχής και της
ορνιθοπανίδας από την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών είναι βάσιµος, παράλληλα
ότι η βλάβη στο υπό καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας περιβάλλον της περιοχής από
την εγκατάσταση

αυτή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση

ευδοκιµήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως και ότι, συνεπώς, η κρινόµενη αίτηση πρέπει
να γίνει δεκτή εφ' όσον πάντως, και αντιθέτως προς τα υποστηριζόµενα µε το
υπόµνηµα της δικαιούχου της αδείας εταιρείας, η αίτηση ακυρώσεως δεν είναι
προδήλως απαράδεκτη. Κατά την γνώµη όµως του Προέδρου της Επιτροπής, η
αίτηση ακυρώσεως θα έπρεπε να απορριφθεί, δεδοµένου ότι η επίπτωση στο
περιβάλλον από την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών δεν είναι σηµαντική, καθώς
σε επαφή µε την περιοχή εγκαταστάσεως διέρχεται ήδη δηµόσια αµαξιτή οδός και το
δίκτυο της ∆ΕΗ, αφ' ετέρου δε ο χώρος που καταλαµβάνουν οι ανεµογεννήτριες είναι
µικρός και τα έργα εγκαταστάσεως µικρής κλίµακας, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής
ενεργείας από τις ανεµογεννήτριες µε ήπιο τρόπο θα ανακουφίσει εν µέρει την νήσο
από ρυπογόνες µορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, µε ευεργετικά για το
περιβάλλον αποτελέσµατα. Αντίθετα ένα χρόνο µετά, για την ίδια περιοχή της Σύρου,
στην περίπτωση της ΣτΕ ΕΑ 307/2001 κρίθηκε ότι η επίπτωση στο περιβάλλον από
την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών στην περιοχή αυτή δεν είναι σηµαντική,
καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου, από την περιοχή εγκαταστάσεως
διέρχεται ήδη δηµόσια αµαξιτή οδός και το δίκτυο της ∆ΕΗ και αφ’ ετέρου δε ο
χώρος που καταλαµβάνουν οι ανεµογεννήτριες είναι µικρός και τα έργα
εγκαταστάσεως µικρής κλίµακας. Εξ άλλου, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή κατά την
άποψη αυτή, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεµογεννήτριες µε ήπιο
τρόπο θα ανακουφίσει εν µέρει την νήσο από ρυπογόνες µορφές παραγωγής
ηλεκτρικής ενεργείας, µε ευεργετικά για το περιβάλλον αποτελέσµατα. Υπό τα
δεδοµένα αυτά, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ο προβαλλόµενος λόγος
αναστολής εκτελέσεως περί διαταράξεως του οικοσυστήµατος της περιοχής και της
ορνιθοπανίδος από την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών δεν είναι βάσιµος και
πρέπει να απορριφθεί.
Και ενώ στην περίπτωση της Σύρου τελικά η αίτηση αναστολής εκτέλεσης
εγκατάστασης του αιολικού πάρκου τελικά απορρίφθηκε, στην περίπτωση της
Μεσσηνίας µε την υπ’ αριθµόν 853/2005 απόφαση του ΣτΕ, η Επιτροπή Αναστολής
αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι ο προβαλλόµενος λόγος αναστολής εκτελέσεως περί
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διαταράξεως του οικοσυστήµατος της περιοχής και της ορνιθοπανίδας από την
εγκατάσταση των ανεµογεννητριών είναι βάσιµος, καθώς λαµβάνεται υπόψη ότι ο
συγκεκριµένος φυσικός οικότοπος είναι καταφύγιο πολλών µικρών πουλιών και
αρπακτικών πτηνών. ∆ικαιολογηµένα η εγκατάσταση µιας σειράς ανεµογεννητριών
στην περιοχή πιθανώς θα επέφερε προβλήµατα εφόσον αναφερόµαστε στην
προστασία της ορνιθοπανίδας.
Στην χρονιά του 2005 υπήρξαν δύο ακυρωτικές αποφάσεις ΕΠΟ για ΑΠΕ
(Αιολικός σταθµός 2,64 MW και µικρό υδροηλεκτρικό έργο 300 KW) σε περιοχές
Natura 2000 από το ΣτΕ (1657/2005 και 1805/2005) στις οποίες αναδεικνύονταν ένα
καινούργιο πρόβληµα. Το πρόβληµα που προέκυπτε σ’ αυτές τις δυο περιπτώσεις
ήταν ότι η ΕΠΟ υπογραφόταν από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας όπως
ισχύει από την νοµοθεσία. Το ΣτΕ αποφάσισε λόγω του ειδικού χαρακτήρα αυτών
των περιοχών και παρόλο που οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις είναι µέσης και
χαµηλής οχλήσεως αντίστοιχα, ότι θα πρέπει η ΕΠΟ να υπογραφεί από ανώτερο
διοικητικό όργανο. Στην προκειµένη περίπτωση το ανώτερο διοικητικό όργανο είναι
ο αρµόδιος Υπουργός, δηλαδή ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε. Ακόµα και σήµερα η νέα ΚΥΑ
προβλέπει σ’ αυτές τις περιπτώσεις έργων ΑΠΕ, η ΕΠΟ να υπογράφεται από τον
Γενικό

Γραµµατέα

της

Περιφέρειας

καθώς

ακολουθούν

την

διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Πρώτης Κατηγορίας, Υποκατηγορίας 2. Ο νέος
Νόµος 3468/2006 για τις ΑΠΕ προσπαθεί να δώσει λύση στο παραπάνω πρόβληµα
καθώς προβλέπει ότι οι άδειες εγκατάστασης των ΑΠΕ που πρόκειται να
χωροθετηθούν

σε

περιβαλλοντικά

προστατευόµενες

περιοχές

πρέπει

να

υπογράφονται από τον Υπ. Ανάπτυξης και τους συναρµόδιους Υπουργούς κατά
περίπτωση, δηλαδή τους Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας. Παρόλο βέβαια που
ισχύει αυτό το γεγονός το ΣτΕ µπορεί να µην το αποδεχτεί για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι γιατί υπογράφεται η άδεια εγκατάστασης και όχι η ΕΠΟ από τον αρµόδιο
Υπουργό και ο δεύτερος είναι γιατί ο αρµόδιος Υπουργός της υπογραφής της άδειας
εγκατάστασης είναι ο Υπ. Ανάπτυξης και όχι ο Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε που είναι υπεύθυνος
για τις περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές καθώς αναφέρεται ως συναρµόδιος
Υπουργός.
Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα ακύρωσης ή µη εγκαταστάσεων ΑΠΕ τονίζουν
το πρόβληµα της µη ύπαρξης ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού. Είναι
φυσικό ότι αν είχε πραγµατοποιηθεί εδώ και χρόνια ένας ολοκληρωµένος
χωροταξικός σχεδιασµός, σίγουρα καµία από τις παραπάνω υποθέσεις δεν θα
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οδηγούνταν στα δικαστήρια και σε χρονοβόρες αποφάσεις καθώς η Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων θα συµβάδιζε µε τον ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιασµό
της εκάστοτε περιοχής, που θα συµπληρωνόταν από νόµους και διατάξεις
αδιαµφισβήτητου χαρακτήρα, και δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ακυρωτικής
διαδικασίας από το ΣτΕ. Άλλωστε από την υπάρχουσα νοµολογία (2569/2004) το ΣτΕ
επιθυµεί η χωροθέτηση των ΑΠΕ να µην είναι αποσπασµατική και να συµβαδίζει µε
τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο.
Η έγκριση περιφερειακών, ειδικών και γενικών χωροταξικών πλαισίων λοιπόν,
που ένα κοµµάτι τους αφορά και την χωροθέτηση των µονάδων ΑΠΕ, ιδίως σε
οικολογικά προστατευόµενες περιοχές, είναι απολύτως αναγκαία, καθώς θα
διευκολύνουν και τις διαδικασίες χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων αλλά
ταυτόχρονα και την αδειοδοτική τους διαδικασία µε τις κατευθυντήριες και
επιστηµονικά αποδεδειγµένες εντολές που θα διαθέτουν. Ένα συγκεκριµένο
χωροταξικό πλαίσιο για τα έργα ΑΠΕ λοιπόν, θα έχει ως αποτέλεσµα την
χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ σε πραγµατικά κατάλληλες περιοχές για την µέγιστη
απόδοσή τους, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο µε την
πραγµατοποίηση ενός σωστού αειφόρου ενεργειακού σχεδιασµού µέσω τον µονάδων
ΑΠΕ όσο και µε την αποφυγή των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
µπορεί να επιφέρουν µονάδες ΑΠΕ σε περιοχές µε ιδιαίτερο οικολογικό χαρακτήρα.
6.3.

Χωροταξικός

σχεδιασµός

-

προγραµµατισµός

για

τις

ΑΠΕ

σε

περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
6.3.1. Η ∆ιαδικασία χωροθέτησης ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες
περιοχές σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς
Σήµερα όπου ολοκληρωµένος χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα δεν έχει
ακόµα πραγµατοποιηθεί, η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από την
χωροθέτηση ενός έργου ΑΠΕ σε µια περιοχή περιβαλλοντικά προστατευόµενη ή µη
πραγµατοποιείται µέσω της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης η οποία είναι αναγκαίο να λαµβάνει υπόψη της τα διαθέσιµα στοιχεία
του ευρύτερο χωροταξικού σχεδιασµού της περιοχής και να λειτουργεί ουσιαστικά ως
µελέτη χωροταξικού σχεδιασµού µικρής κλίµακας. Τις περισσότερες φορές κάτι
τέτοιο δεν πραγµατοποιείται και εκεί είναι που εντοπίζεται το πρόβληµα.
Πριν την ΠΠΕΑ ο ενδιαφερόµενος για την δηµιουργία ενός έργου ΑΠΕ σε µια
περιοχή περιβαλλοντικά προστατευόµενη ή µη είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει
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µια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλίσει εγγυήσεις αν η περιοχή είναι
κατάλληλη για την χωροθέτηση του έργου καθώς και για το αν είναι καλυµµένος
νοµικά και οικονοµικά. Όλη αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει έχει
διαχωριστεί σε τρία βασικά στάδια, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1.

Έλεγχος υφιστάµενης κατάστασης της υποψήφιας περιοχής: Το στάδιο

εκείνο περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για να
διαπιστωθεί αν η υποψήφια περιοχή πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη
σε αυτή, ενός έργου ΑΠΕ. Είναι λοιπόν υποχρεωµένος να διασφαλίσει αν η περιοχή
έχει κατάλληλο δυναµικό (αιολικό, ηλιακό, υδρολογικό κ.τ.λ., ανάλογα µε την
µονάδα ΑΠΕ που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί) και κατάλληλο κλίµα ή έδαφος για
το έργο που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. Παράλληλα θα πρέπει να εξετάσει και τις
παρακείµενες χρήσεις γης έτσι ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχουν συγκρούσεις
µεταξύ τους. Σε µια περιβαλλοντικά προστατευόµενη περιοχή ιδιαίτερη σηµασία
έχουν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει το έργο ΑΠΕ και
τα συνοδευτικά του έργα στο οικοσύστηµα τα περιοχής, δηλαδή στην ιδιαίτερη
πανίδα και χλωρίδα της. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρούσες και οι
µελλοντικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής στην οποία πρόκειται να
χωροθετηθεί το έργο καθώς και άλλων περιοχών που βρίσκονται στην ακτίνα
επιρροής του έργου.
2.

Αναζήτηση οικονοµικών πόρων: Αφού ο ενδιαφερόµενος περάσει µε

επιτυχία το πρώτο στάδιο και διαµορφωθούν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για να
προχωρήσει στη µελέτη χωροθέτησης, είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει τους
οικονοµικούς πόρους για την υλοποίηση του έργου. Αν πρόκειται για δηµόσιο έργο
παραδοσιακά στην Ελλάδα τα κατασκευαστικά κυρίως έργα χρηµατοδοτούνται
βασικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), ή από τα επενδυτικά
προγράµµατα των µεγάλων δηµόσιων επιχειρήσεων (στην προκείµενη περίπτωση από
τη ∆ΕΗ). Ακόµα, οι πόροι µπορούν να προέλθουν από τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης ή ακόµα και µε απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Σκάγιαννης, 1994). Αν πρόκειται για ιδιωτικό έργο δύο είναι τα κύρια
χρηµατοδοτικά όργανα για την ενίσχυση παραγωγικών εν γένει επενδύσεων, τα οποία
παρέχουν σηµαντικές δηµόσιες επιχορηγήσεις (µεταξύ άλλων) και σε επενδυτικά
έργα ΑΠΕ: α) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος (Νόµος 3299/04, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
το ∆εκέµβριο του 2004) και β) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας,
ένα από τα ένδεκα (11) εθνικά και τα δέκα τρία (13) περιφερειακά επιχειρησιακά
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προγράµµατα, στα οποία έχει κατανεµηθεί το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’
ΚΠΣ 2000-2006) για την Ελλάδα.
3.

Τελικό στάδιο χωροθέτησης: Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τις πιο σύνθετες

και περισσότερο χρονοβόρες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Βασικό
κοµµάτι του σταδίου αυτού αποτελούν οι «νόµιµοι τίτλοι αποκλειστικής χρήσης της
περιοχής» (∆ιάγραµµα 8), ενώ ακόµα πιο σηµαντικό θεωρούνται οι ήδη
αναφερόµενες χρονοβόρες διαδικασίες των αδειών Π.Π.Ε.Α., Ε.Π.Ο., έγκρισης
επέµβασης, παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας ΑΠΕ που
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί.
∆ιάγραµµα 8 : Πορεία για την εξασφάλιση άδειας της αποκλειστικής χρήσης
της περιοχής

Χαρακτηρισµός
περιοχής

Ιδιωτική

∆ηµόσια

Χάρτες και
φωτογραφίες

Αίτηση

Καθεστώς
Ιδιοκτησίας

Τεχνική
περιγραφή

Τοπικές αρχές

Ιδιόκτητη
Συµβόλαιο
ενοικίου

∆ικαίωµα
Ιδιοκτησίας

Γνωµοδότηση υπεύθυνου

Γνώµη ∆ιαχειριστικής Αρχής
(Εξασφάλιση του δικαιώµατος της χρήσης)

Πιστοποιητικό αποκλειστικής χρήσης της περιοχής
για τη χωροθέτηση έργου

Πηγή : Μαθιουδάκης, 2005
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∆ιάγραµµα 9 : ∆ιαδικασία Χωροθέτησης έργου ΑΠΕ σε Υποψήφια Περιοχή

Προτεινόµενο Σενάριο
1ο Στάδιο

Έλεγχος
Υφιστάµενης Κατάστασης

Επάρκεια, ποιότητα και µέγεθος δυναµικού
(Αιολικό, ηλιακό, υδρολογικό κ.τ.λ. ανάλογα µε το έργο ΑΠΕ)

Κλιµατικές συνθήκες , ανάγκες κατοίκων, ποιότητα εδάφους, παρακείµενες
χρήσεις γης, πιθανές συγκρούσεις χρήσεων γης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ναι
Αναζήτηση
Οικονοµικών Πόρων

2ο Στάδιο
Ναι

Όχι

Εξεύρεση πιθανών
επενδύσεων

Όχι

Ναι
Νόµιµοι τίτλοι αποκλειστικής χρήσης της
περιοχής (µισθωτήρια, συµβόλαια, άδειες
επέµβασης, αναγκαστική απαλλοτρίωση κ.α)

Εναρµόνιση µε το Νοµοθετικό Πλαίσιο
1. ∆ιαδικασία ΠΠΕΑ, Έ.Π.Ο. και Ε. επεµβασης
2. Εξασφάλιση Άδειας παραγωγής, Άδειας
Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας

3ο Στάδιο

Αποδεκτό Σενάριο

Όχι
∆ιακοπή ∆ιαδικασίας

Εναλλακτικά Σενάρια

Πηγή : Μαθιουδάκης, 2005 - Ιδία Επεξεργασία
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6.3.2. Οι διάφορες δυνατότητες χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ
Με βάση τις διατυπώσεις του Ν. 2742/99, ο χωροταξικός σχεδιασµός για τις ΑΠΕ
θα µπορούσε να γίνει είτε από το Γενικό Πλαίσιο αυτοτελώς, είτε από το Γενικό
Πλαίσιο σε συνδυασµό µε τα Περιφερειακά Πλαίσια, είτε από το Γενικό Πλαίσιο µε
εξειδίκευση από ένα Ειδικό Πλαίσιο. Η υπάρχουσα αναφορά σε Ειδικό Πλαίσιο για
τις ΑΠΕ από το Ν. 2941/01, κυρίως για χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές και την Αττική, δηµιουργεί βέβαια ένα είδος
προηγούµενου, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι η εκδοχή αυτή δεν προκύπτει ευθέως
ως µόνη δυνατότητα από τις διατάξεις του Ν. 2742/99.
Θεωρητικά θα µπορούσε, εξάλλου, να εξεταστεί και η δυνατότητα ad hoc
νοµοθετικής ρύθµισης των ζητηµάτων που συνδέονται µε τη χωροταξική διάσταση
των ΑΠΕ, εκτός των πλαισίων του Ν. 2742/99. Με τέτοιο τρόπο ρυθµίστηκε, πχ., η
χωροθέτηση των µεγάλων Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, θεωρούµε ότι το
µοντέλο αυτό δύσκολα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παρούσα περίπτωση, για µια
σειρά από λόγους: (ι) ∆εν υπάρχει στην περίπτωση των ΑΠΕ ο χαρακτήρας του
έκτακτου και επείγοντος γεγονότος, που σε µεγάλο βαθµό «νοµιµοποίησε» την ad
hoc προσέγγιση στην περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων. (ιι) Σε αντίθεση µε τις
Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, που ήταν συγκεκριµένες και πεπερασµένες, η
χωροθέτησή τους αφορούσε ρητά κατονοµαζόµενες θέσεις και έγινε εφάπαξ, στη
περίπτωση των ΑΠΕ το ζήτηµα δεν ανάγεται στη χωροθέτηση ενός αριθµού γνωστών
εκ των προτέρων µονάδων αλλά στην ύπαρξη ενός µηχανισµού που θα ρυθµίζει µε
µόνιµο και διαχρονικό τρόπο και µε την αναγκαία ευελιξία τις συνεχώς
παρουσιαζόµενες και µεταβαλλόµενες σχετικές ανάγκες. (ιιι) Το ΣτΕ, ο ρόλος του
οποίου πρέπει να αποτελέσει βασικό παράγοντα στην προσέγγιση του ζητήµατος,
τείνει να ζητά µε όλο και µεγαλύτερη συχνότητα την ύπαρξη γενικού χωροταξικού
σχεδιασµού για τη χωροθέτηση διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων και υποδοµών. Ad
hoc νοµοθετική ρύθµιση χωρίς χρήση των διατάξεων του Ν. 2742/99 δύσκολα θα
γίνει σήµερα αποδεκτή, τουλάχιστον από το ΣτΕ, ως καλύπτουσα τη σχετική
απαίτηση.
Με βάση τα παραπάνω, τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος µέσω του Ν. 2742/99, αναλύονται παρακάτω.
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6.3.3. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού ως εργαλείο χωροθέτησης ΑΠΕ
σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
Σήµερα υπάρχει ένα σχέδιο Γενικού Πλαισίου που καταρτίσθηκε στην περίοδο
1999-2001, το οποίο έχει διανύσει τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας έγκρισης
(γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, έγκριση από την Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής
στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης) αλλά όχι
και το τελικό στάδιο της έγκρισης από τη Βουλή. ∆εν είναι συνεπώς θεσµοθετηµένο.
Στην παραπάνω εκδοχή του, το Γενικό Πλαίσιο (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ιεύθυνση
Χωροταξίας 2002) περιλαµβάνει στο Μέρος Β (Στρατηγικές επιλογές και
προτεραιότητες χωροταξικής πολιτικής) ένα υποκεφάλαιο για τα ενεργειακά θέµατα,
το οποίο περιλαµβάνει µια στοιχειώδη αναφορά στις ΑΠΕ, την εξής :
«(60) Η αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας έχει οδηγήσει στην ανάληψη
διεθνών σχετικών δεσµεύσεων. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη µείωση των
εκποµπών αέριων ρύπων καθίστανται διαρκώς αυστηρότεροι. Η χώρα µας έχει
αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις στη διάσκεψη του Κιότο που επηρεάζουν κυρίως
τον ενεργειακό τοµέα, δεδοµένου ότι τίθεται ως στόχος ο περιορισµός της αύξησης
εκποµπών CO2. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται επιµέρους αιτήµατα όπως λ.χ. η ανάγκη
επέκτασης της αξιοποίησης των ΑΠΕ µε τη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, η
επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες
οικονοµικές δραστηριότητες περιλαµβανοµένων των αστικών µεταφορών κ.ά.»
Είναι προφανές ότι η ελάχιστη αυτή αναφορά δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι
καλύπτει αυτοτελώς το ζήτηµα του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις
ΑΠΕ. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η αναφορά του Γενικού Πλαισίου στις ΑΠΕ
να ενισχυθεί σηµαντικά. Ενδεικτικά, κάτι τέτοιο θα σήµαινε τη διαµόρφωση ενός
αυτοτελούς υποκεφαλαίου, τάξης µεγέθους µισής έως µιας σελίδας, που θα
περιλαµβάνει συγκεκριµένα κριτήρια για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, συµβατότητες ή
µη συµβατότητες µε βασικές κατηγορίες χώρου (ιδίως µε βασικές κατηγορίες
χρήσεων του εδάφους), και κατευθύνσεις - προδιαγραφές για τον υποκείµενο χωρικό
σχεδιασµό και τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στις βασικές
κατηγορίες χώρου είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί ειδική αναφορά στις
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές καθώς η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ µέσα
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σε αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση λόγω της φύσης αυτών των περιοχών.
Για να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο σενάριο , θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
α) Το ΥΠΕΧΩ∆Ε να αποφασίσει να προχωρήσει σε θεσµοθέτηση του Γενικού
Πλαισίου αφού προηγηθεί τροποποίηση της παλαιότερης εκδοχής του, και
β) Το ΥΠΕΧΩ∆Ε να συναινέσει στην ενσωµάτωση εκτεταµένης αναφοράς στις
ΑΠΕ. Το αναγκαίο κείµενο θα µπορούσε να ετοιµαστεί από τους αρµόδιους φορείς
(ΥΠΑΝ και ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Το σενάριο αυτό έχει το πλεονέκτηµα του µικρού αναγκαίου χρόνου προεργασίας
του αναγκαίου κειµένου (υποκεφαλαίου του Γενικού Πλαισίου) για τις ΑΠΕ
(ενδεικτικά, της τάξης του ενός µηνός). Η διαδικασία θεσµοθέτησης του Γενικού
Πλαισίου θα µπορούσε να ολοκληρωθεί σε µια περίοδο της τάξης των 3-4 µηνών,
εφόσον υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση. Ο αστάθµητος παράγοντας είναι ο
χρόνος που θα απαιτηθεί για την τροποποίηση του συνολικού κειµένου του
υφιστάµενου σχεδίου Γενικού Πλαισίου, ο οποίος θα µπορούσε να κινηθεί σε ένα
ευρύ φάσµα (πχ. από 2-12 µήνες). Συνεπώς, η όλη διαδικασία µπορεί να απαιτήσει
από 5-18 µήνες (Οικονόµου, 2004).
Από τεχνική άποψη, το συγκεκριµένο σενάριο θα µπορούσε ίσως να καλύψει
οριακά τις απαιτήσεις του γενικού χωροταξικού σχεδιασµού στρατηγικού επιπέδου
για τις ΑΠΕ, χωρίς πιο αναλυτικό σχεδιασµό µέσω Ειδικού Πλαισίου ή
Περιφερειακών Πλαισίων. Χωρίς να µπορούµε να το αποκλείσουµε, δεν θεωρούµε
ωστόσο πιθανό ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν δεκτό ως λύση από το ΣτΕ. ∆εν είναι
επίσης δεδοµένο ότι και από την άποψη της διευκόλυνσης της χωροθέτησης και
ανάπτυξης των ΑΠΕ η προσέγγιση αυτή θα έδινε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
(όσον αφορά, πχ., την ελάφρυνση και επιτάχυνση της όλης αδειοδοτικής
διαδικασίας). Τέλος, το γεγονός ότι στο Ν. 2941/01 έχει ήδη γίνει αναφορά σε Ειδικό
Πλαίσιο για τις ΑΠΕ είναι ενδεχόµενο να έχει δηµιουργήσει µια µη αντιστρεπτή
κατάσταση (είτε από στενά νοµική άποψη είτε από άποψη γενικότερου κλίµατος) που
να καθιστά αυτό το σενάριο µη εφικτό (Οικονόµου, 2004).
6.3.4. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού ως εργαλείο χωροθέτησης ΑΠΕ
σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2941/01, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ
µέσα σε προστατευόµενες περιοχές, εθνικούς δρυµούς, αισθητικά δάση και
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διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στον εθνικό
κατάλογο του ∆ικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998, καθώς και σε τοπία µε ιδιαίτερο
φυσικό κάλλος, γίνεται µε βάση τα προβλεπόµενα στα νοµικά κείµενα κήρυξης των
άνω περιοχών, ή σύµφωνα µε τα όσα θα προβλέψει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, κατά την έννοια του άρθρου 7
του Ν. 2742/99. Βέβαια η κατάρτιση ενός Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ µόνο γι’
αυτές τις περιοχές δεν θα έχει σωστό χαρακτήρα, και για λόγους όπως το πνεύµα του
Ν. 2742/99 αλλά και της επαρκούς αντιµετώπισης των ζητηµάτων που συνδέονται µε
τις ΑΠΕ, ένα αφιερωµένο Ειδικό Πλαίσιο σε αυτές, θα πρέπει να καλύψει το σύνολο
της επικράτειας. Ο περιορισµός του µόνο στις περιοχές που αναφέρει ο Ν. 2942/01 θα
δηµιουργούσε σχεδιαστικό κενό, και θα οδηγούσε σε αναπαραγωγή των σηµερινών
προβληµάτων που συνδέονται µε την απουσία χωροταξικού σχεδιασµού.
Είναι γεγονός ότι µέχρι και σήµερα Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ δεν έχει πραγµατοποιηθεί παρόλο που έχουν
περάσει πέντε χρόνια από την ψήφιση του Νόµου 2941/01 και επτά χρόνια από την
ψήφιση του Νόµου 2742/99. Στο σηµείο αυτό λοιπόν, τονίζεται η ανάγκη άµεσης
αντιµετώπισης του µείζονος ζητήµατος της εκπόνησης, έγκρισης και εφαρµογής
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ,
κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2742/99 που προαναφέρθηκε, για το σύνολο
του Ελληνικού χώρου και µε ειδικές κατευθύνσεις και κριτήρια χωροθέτησης στην
κατηγορία χώρου των περιβαλλοντικά προστατευόµενων περιοχών λόγω του ειδικού
χαρακτήρα τους.
Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί από το συνδυασµό των συναφών διατάξεων των Ν.
1650/86, 2742/99 και 2941/01, προκύπτει ότι ελλείψει ολοκληρωµένου χωροταξικού
σχεδιασµού θεσπίζεται ένα µεταβατικό καθεστώς, το οποίο στηρίζεται κυρίως στην
έννοια του χωροταξικού σχεδιασµού µικρής κλίµακας, ο οποίος πραγµατοποιείται
µέσω της χρήσης προσωρινών υποκατάστατων χωροταξικού σχεδιασµού, όπως ήταν
παλαιότερα

η

προέγκριση

χωροθέτησης

και

σήµερα

η

προκαταρκτική

περιβαλλοντική εκτίµηση. Μέχρι την τελική έκδοση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, µέσα σε περιοχές των ως
άνω κατηγοριών (προστατευόµενες περιοχές και Αττική), θα πραγµατοποιείται µετά
από γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
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Η εκπόνηση και έγκριση ενός Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, όπως θα διαπιστωθεί
από µια λεπτοµερέστερη ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος και των προϋποθέσεων
επίτευξής του σε επόµενο κεφάλαιο, θα απαιτούσε διάστηµα 7-9 µηνών, αν δεν
υπάρξουν µη αναγκαίες καθυστερήσεις και, προφανώς, εφόσον στην όλη προσέγγιση
συµφωνεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Οικονόµου, 2004).
Για την οµαλή ένταξη των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε
περιβαλλοντικά

προστατευόµενες

περιοχές

ως

ξεχωριστή

και

αυτόνοµη

δραστηριότητα στο Ειδικό Πλαίσιο κρίνεται κατ’ αρχήν σκόπιµο να περιγραφεί
λεπτοµερώς κάθε είδους πτυχή που έχει να κάνει µε τις περιοχές αυτές. Πρέπει να
γίνει αντιληπτό ότι οι περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές έχουν ιδιαίτερη
σηµασία καθώς περιλαµβάνουν δασικές και όχι µόνο περιοχές οι οποίες
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας
και της άγριας πανίδας, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών, του υπεδάφους, της
ατµόσφαιρας, των νερών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Στο Ειδικό πλαίσιο
θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των
περιοχών πριν πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε διαδικασία χωροθέτησης ΑΠΕ και σε
καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ο αειφόρος ενεργειακός σχεδιασµός της χώρας να
πραγµατοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο που στην συγκεκριµένη περίπτωση
πραγµατοποιείται µε τον συνδυασµό της πραγµατοποίησης έργων ΑΠΕ για την
παραγωγή ενέργειας στην χώρα και της χωροθέτησής αυτών στις όσο το δυνατόν
καταλληλότερες περιοχές.
Το σενάριο της δηµιουργίας Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ θα µπορούσε να
καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις χωροταξικού σχεδιασµού των ΑΠΕ, τόσο από τεχνική
όσο και από νοµική άποψη, αφού τα Ειδικά Πλαίσια αποτελούν ακριβώς θεσµικά
εργαλεία για την κάλυψη αναγκών τέτοιου τύπου (τοµεακός χωροταξικός σχεδιασµός
στρατηγικού χαρακτήρα και εθνικής εµβέλειας). Θα µπορούσε επίσης να λύσει και το
ζήτηµα των όποιων προβληµάτων δηµιουργούν τα ήδη θεσµοθετηµένα Περιφερειακά
Πλαίσια, επειδή τα Ειδικά Πλαίσια είναι ιεραρχικά υπερκείµενα των Περιφερειακών
Πλαισίων.
Η διαδικασία για την εκπόνηση και την έγκριση του Πλαισίου είναι οπωσδήποτε
χρονοβόρα, ωστόσο µπορεί να ακολουθηθεί το προηγούµενο του Ειδικού Πλαισίου
για τα Σωφρονιστικά Ιδρύµατα, το οποίο, κατόπιν των εντόνων πιέσεων του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ολοκληρώθηκε πολύ σύντοµα.
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6.3.5. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού ως εργαλείο
χωροθέτησης ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
Εναλλακτικά οι ΑΠΕ µπορούν νόµιµα να χωροθετηθούν σε περιφερειακό επίπεδο
µέσω των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης. Με βάση το Ν. 2742/99 τα Περιφερειακά Πλαίσια καλύπτουν θέµατα
περιφερειακού

και

διανοµαρχιακού

ενδιαφέροντος.

Με

αυτή

την

έννοια,

αποκλειστική χρήση των Περιφερειακών Πλαισίων για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος των ΑΠΕ ίσως οδηγήσει στην ένσταση ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος
εθνικός σχεδιασµός. Το αντεπιχείρηµα είναι ότι οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που
βασίζονται σε ΑΠΕ είναι µικρού µεγέθους και καλύπτουν περιφερειακές ή
υποπεριφερειακές ανάγκες, είτε άµεσα ως απόρροια της χωροθέτησής τους (πχ. σε
νησιά χωρίς σύνδεση µε το εθνικό δίκτυο) είτε επειδή η παραγωγή τους παραµένει
υποσύνολο της περιφερειακής ζήτησης. Είναι πιθανό ότι αυτό το επιχείρηµα θα γίνει
δεκτό. Μια πλήρης κάλυψη όλων των ενδεχοµένων, πάντως, θα επέβαλλε το
συνδυασµό των Περιφερειακών Πλαισίων µε κάποιες αναφορές στις ΑΠΕ από το
Γενικό Πλαίσιο (εφόσον το τελευταίο θεσµοθετηθεί).
Στα δώδεκα Περιφερειακά Πλαίσια που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
δεν είχε συµπεριληφθεί καµία ρύθµιση για των χωροταξικό σχεδιασµό των ΑΠΕ,
παρόλο που ορισµένα από αυτά κάνουν κάποιες αναφορές σ’ αυτές, αλλά και σε αυτά
το επίπεδο προσέγγισης (από άποψη γενική χωροθετικής αντίληψης, λεπτοµερειών,
συσχέτισης µε άλλα ζητήµατα που καλύπτονται από τα Περιφερειακά Πλαίσια) δεν
είναι ενιαίο. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, εφόσον
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
Τα Περιφερειακά Πλαίσια εκπονούνται είτε µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
µετά από ενηµέρωση της οικείας Περιφέρειας, είτε µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας,
µετά από ενηµέρωση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των
βασικών επιλογών και των προτεραιοτήτων τους γίνεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε,
ο οποίος συντάσσει ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες υποδεικνύονται τα µέτρα, τα
προγράµµατα και οι πρωτοβουλίες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
εφαρµογή τους.
Με βάση λοιπόν τις προαναφερόµενες εκθέσεις τα Περιφερειακά Πλαίσια
µπορούν να αναθεωρούνται ανά πενταετία. Παράλληλα, παρέχεται από το νόµο η
δυνατότητα κατ’ εξαίρεση τροποποίησής τους οποτεδήποτε προκειµένου:
59

α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που προκύπτουν από την προώθηση ή την
εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, διεθνούς ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
β) να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες από φυσικές
καταστροφές ή κινδύνους,
γ) να προσαρµοστούν στις υποδείξεις της προαναφερόµενης ετήσιας έκθεσης
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι στα ήδη εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια δεν
περιελήφθη ρύθµιση για τις ΑΠΕ αποτελεί οπωσδήποτε νόµιµο λόγο τροποποίησής
τους. Άλλωστε, η άµεση προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί δέσµευση της χώρας µας, η
οποία επιβάλλεται να υλοποιηθεί άµεσα στο πλαίσιο εφαρµογής της κοινοτικής
περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω ενός

ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού καθώς η χρονοβόρα αδειοδοτική
διαδικασία αλλά και η ακύρωση πολλών έργων ΑΠΕ από τα δικαστήρια λόγω των
αµφιβολιών που υπήρχαν για την καταλληλότητα των περιοχών χωροθέτησης, είναι
οι κύριοι λόγοι παρεµπόδισης της ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Επιβάλλεται, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι η άµεση αναθεώρηση των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού αποτελεί προτεραιότητα της νέας πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση από τα νέα αναθεωρηµένα
Περιφερειακά Πλαίσια ρύθµισης για τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ είναι απολύτως
εφικτή και επιβεβληµένη.
Από τεχνική άποψη, η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων ως προς τις
ΑΠΕ θα σήµαινε τη σύνταξη ενός κειµένου της τάξης της µισής έως µιας σελίδας, ως
αυτοτελούς υποκεφαλαίου των Περιφερειακών Πλαισίων, αλλά παράλληλα θα πρέπει
να γίνουν ορισµένες σηµειακές αναφορές και σε άλλα σηµεία του κειµένου του
Περιφερειακού Πλαισίου, και να αντιµετωπιστούν ενδεχόµενες αλυσιδωτές
επιπτώσεις από αλλαγές που θα έχουν ως αφετηρία τις ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ αλλά
θα επιδρούν δευτερογενώς σε άλλα σηµεία του Περιφερειακού Πλαισίου. Επίσης,
κατ’ αρχήν θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και των διαγραµµάτων που
συνοδεύουν τα Περιφερειακά Πλαίσια, ενώ σκόπιµη θα ήταν και η εξέταση και κατά
περίπτωση τροποποίηση και ορισµένων χαρτών των µελετών στις οποίες
στηρίχθηκαν τα Περιφερειακά Πλαίσια. Εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω, η τεχνική
επάρκεια αυτής της εκδοχής θα είναι πολύ µεγάλη. Σε θετική περίπτωση, τα βήµατα
της διαδικασίας αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων θα ήταν τα εξής:
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1. Αξιολόγηση των 12 υφιστάµενων Περιφερειακών Πλαισίων και του ΡΣΑ.
Χρόνος: 1 µήνας
2. Κατάρτιση σχεδίων αναθεώρησης των 12 Περιφερειακών Πλαισίων και του
ΡΣΑ. Χρόνος: 2-8 µήνες (ανάλογα µε τις προτεραιότητες κλπ.)
3. Γνωµοδότηση των Περιφερειακών Συµβουλίων. Χρόνος: 3 µήνες
4. Έγκριση των αναθεωρηµένων Περιφερειακών Πλαισίων µε Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε: 1-3 µήνες. Στην περίπτωση του ΡΣ, τροποποίησή του µε
Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆).
Ο συνολικός απαιτούµενος χρόνος εκτιµάται σε 7-15 µήνες, αλλά αυτό αφορά το
σύνολο των 12 Περιφερειακών Πλαισίων και το ΡΣ. Για συγκεκριµένες περιφέρειες
(πχ. αυτές που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άποψη των ΑΠΕ) ο
χρόνος που θα απαιτηθεί µπορεί να είναι ο ελάχιστος των 7 µηνών. Ωστόσο, οι
χρόνοι αυτοί δεν έχουν λάβει υπόψη ορισµένες παραµέτρους, η επίδραση των οποίων
δεν µπορεί προς το παρόν να ποσοτικοποιηθεί, αλλά πιθανώς θα οδηγήσει σε
σηµαντικές χρονικές επιβαρύνσεις (Οικονόµου, 2004).:
α) ∆εν πρόκειται για ένα (όπως στην περίπτωση του Ειδικού Πλαισίου) αλλά για
πολλά σχέδια. Τα σχέδια αυτά είναι πολυτοµεακού χαρακτήρα και συνεπώς οι όποιες
ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ πρέπει να σταθµιστούν και από την άποψη των επιπτώσεών
τους σε άλλα πεδία (κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο χρόνο αλλά και διεπιστηµονική
οµάδα µελέτης). Επιπλέον, θα απαιτηθεί η ύπαρξη ενός πλαισίου γενικών
κατευθύνσεων για τα επιµέρους Περιφερειακά Πλαίσια, ούτως ώστε όλα να
εξυπηρετούν την ίδια γενική αντίληψη για το ζήτηµα των ΑΠΕ, και επίσης η ύπαρξη
µιας διαδικασίας συντονισµού µεταξύ των Περιφερειακών Πλαισίων. Εκτιµάται ότι η
πολύπλοκη αυτή µελετητική διαδικασία πολύ δύσκολα µπορεί να διεκπεραιωθεί σε
εύλογο χρονικό διάστηµα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στο βαθµό που θα απαιτηθούν
αναπόφευκτα εξωτερικές αναθέσεις θα υπάρξει αντίστοιχη χρονική επιβάρυνση που
µπορεί να φθάσει τους 8 µήνες.
β) Οι διαδικασίες γνωµοδοτικού χαρακτήρα εισάγουν στο παιχνίδι τα
Περιφερειακά Συµβούλια, δηλ. όργανα µε διαφορετικές και τοπικά διαµορφωνόµενες
οπτικές, ενέχουν την πιθανότητα επέκτασης των συζητήσεων σε διάφορα επίπεδα, και
επίσης µπορεί να οδηγήσουν σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των προσεγγίσεων σε
διαφορετικές περιφέρειες. Από αυτή την άποψη, η όλη διαδικασία εµφανίζεται επίσης
σαφώς πιο επιβαρυµένη από ότι στην περίπτωση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ,
πέρα και ανεξάρτητα από τα χρονοδιαγράµµατα των δύο περιπτώσεων που
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στηρίζονται στην υπόθεση ευνοϊκών συνθηκών. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ πιο
πιθανό να επαληθευτεί στην περίπτωση ενός Ειδικού Πλαισίου από ότι στην
περίπτωση 12 Περιφερειακών Πλαισίων.
Στην περίπτωση του συγκεκριµένου σεναρίου οι ΑΠΕ δύνανται να χωροθετηθούν
από τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού µε τη µορφή των Περιοχών
Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆), οι οποίες
ρυθµίζονται µε το άρθρο 10 του ν. 2742/1999. Με το άρθρο αυτό διευρύνθηκε η
έννοια και η λειτουργία των πρώην ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,
ώστε αυτή να συµπεριλάβει τις περιοχές που είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη
οργανωµένων υποδοχέων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, µέχρι την έγκριση των προαναφερθέντων Περιφερειακών Πλαισίων είναι
δυνατός ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση ΠΟΑΠ∆ ακόµα και µέσα σε
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές που κρίνονται κατάλληλες για την
χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, φυσικά µετά τη στάθµιση των διαθέσιµων στοιχείων
ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάµενα
γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και υπό εξέλιξη χωροταξικές µελέτες
(Παπαπετρόπουλος, 2004).
Οι ΠΟΑΠ∆ εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριοτήτων ή κατά είδος και
προορισµό λειτουργίας και διακρίνονται σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, στις
οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην οποία
αποβλέπει ο χαρακτηρισµός τους, και σε περιοχές κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται
και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Οι Περιοχές αυτές καθορίζονται δεσµευτικά από το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται µε απόφαση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µετά από αίτηση φορέα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Με την απόφαση
αυτή καθορίζονται ειδικότερα (Παπαπετρόπουλος, 2004):
α) η θέση, η έκταση και τα όρια της ΠΟΑΠ∆,
β)

οι

κατηγορίες

παραγωγικών

δραστηριοτήτων

που

επιτρέπεται

να

εγκατασταθούν στην ΠΟΑΠ∆,
γ) οι ειδικότεροι όροι και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση
και τη λειτουργία της ΠΟΑΠ∆.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ΠΟΑΠ∆ που ισχύουν σήµερα είναι οι ΠΟΑΠ∆
ιχθυοκαλλιεργειών.
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6.3.6. Συγκριτική αποτίµηση των περιπτώσεων χωροταξικού σχεδιασµού για τις
ΑΠΕ
Λαµβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, καταλήγουµε στα εξής
συµπεράσµατα:
α) Η επιλογή της ad hoc νοµοθετικής κάλυψης είναι επισφαλής, κυρίως όσον
αφορά την αποδοχή της από το ΣτΕ, και µάλλον πρέπει να απορριφθεί.
β) Η επιλογή της αντιµετώπισης του ζητήµατος αυτοτελώς µέσω του Γενικού
Πλαισίου δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα. Είναι αµφίβολο αν θα γίνει δεκτή από το
ΣτΕ, κα επίσης είναι αµφίβολο αν θα είναι αποτελεσµατική ως προς την απλούστευση
και επιτάχυνση της διαδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης των ΑΠΕ, ακόµα και
αν δεν υπάρξουν νοµικά προβλήµατα. Το µόνο δυνατό πλεονέκτηµα θα ήταν η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.
Το διάστηµα αυτό έχει εκτιµηθεί σε 5-18 µήνες, και συνεπώς στην καλύτερη εκδοχή
είναι µικρότερο από αυτό που θα απαιτηθεί αντίστοιχα στις άλλες περιπτώσεις. Αλλά
η καλύτερη αυτή εκδοχή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εύκολα επιτεύξιµη, ενώ σε κάθε
περίπτωση τα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα παραµένουν. Συνεπώς, και η εκδοχή
αυτή µάλλον πρέπει να απορριφθεί.
γ) Η αντιµετώπιση του ζητήµατος µέσω των Περιφερειακών Πλαισίων από στενά
τεχνική άποψη θα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, εφόσον όµως ικανοποιηθούν όλες οι
προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί για την αναθεώρησή τους, όπως η τροποποίηση
των υφιστάµενων Περιφερειακών Πλαισίων µετά από επαρκή µελέτη από κατάλληλη
διεπιστηµονική οµάδα αλλά και οι συνοδευτικές αναλυτικές µελέτες. Στην περίπτωση
αυτή, όµως, οι πιθανότητες µη επίτευξης του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου (7-15
µήνες) είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Αντίστοιχη επίδραση ενδέχεται να έχουν και οι
γνωµοδοτικές διαδικασίες µέσω των Περιφερειακών Συµβουλίων. Στα σηµεία αυτά
πρέπει να προστεθούν η ανάγκη τροποποίησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών, και
η επιθυµητή θεσµοθέτηση και του Γενικού Πλαισίου για να καλυφθεί ο σχεδιασµός
εθνικού επιπέδου των ΑΠΕ.
δ) Η αντιµετώπιση του ζητήµατος µέσω ενός Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ από
τεχνική άποψη είναι ικανοποιητική. Η διαφορά από την εκδοχή των Περιφερειακών
Πλαισίων είναι ότι τα τελευταία θα µπορούσαν να είναι πιο λεπτοµερειακά. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο έχει δύο όψεις. Αυξάνει αφενός την ασφάλεια δικαίου αλλά παράλληλα
µειώνει την ευελιξία του σχεδιασµού. ∆εν είναι συνεπώς βέβαιο ότι µεγαλύτερος
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βαθµός λεπτοµέρειας από αυτή που αναµένεται από ένα Ειδικό Πλαίσιο θα ήταν
επιθυµητή, από τη στιγµή που εκτιµάται ότι το Ειδικό Πλαίσιο είναι επαρκές από
νοµική άποψη (Ν. 2742/99 και ΣτΕ) και, ταυτόχρονα, επιτρέπει αρκετά
λεπτοµερειακή προσέγγιση για να µπορεί να συµβάλλει στη διευκόλυνση της
χωροθέτησης και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Από άποψη
χρονοδιαγράµµατος, το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ απαιτεί, εφόσον υπάρξουν οι
αναγκαίες προϋποθέσεις, 7-9 µήνες, αλλά οι πιθανότητες επίτευξης του χρόνου αυτού
στην παρούσα περίπτωση είναι σαφώς µεγαλύτερες από ότι στην περίπτωση των
Περιφερειακών Πλαισίων. Παραµένει, τέλος, ανοικτό ζήτηµα αν θα απαιτηθεί
τροποποίηση του ΡΣΑ (που στην περίπτωση των Περιφερειακών Πλαισίων είναι
βέβαιη).
Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι το σενάριο της θεσµοθέτησης ενός Ειδικού Πλαισίου
για τις ΑΠΕ παρουσιάζει το καλύτερο ισοζύγιο πλεονεκτηµάτων-µειονεκτηµάτων. Η
εκδοχή της χρήσης των Περιφερειακών Πλαισίων για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος δεν αποκλείεται αλλά εµφανίζεται σαφώς πιο µειονεκτική όσον αφορά
την εφικτότητά της σε µικρό χρονικό διάστηµα. Οι άλλες δύο εκδοχές (ad hoc
νοµοθετική ρύθµιση, και ρύθµιση µέσω µόνο του Γενικού Πλαισίου) πρέπει κατ’
αρχήν να αποκλειστούν.
6.4. Τα χαρακτηριστικά του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις
ΑΠΕ και οι αναγκαίες διαδικασίες
6.4.1. Οι σχέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ
µε άλλες κατηγορίες χωρικών σχεδίων
Οι σχέσεις των Ειδικών Πλαισίων µε τα υπόλοιπα σχέδια που προβλέπει ο Ν.
2742/99 καθώς και µε άλλες κατηγορίες χωρικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού
απεικονίζονται στο διάγραµµα 10.
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∆ιάγραµµα 10. Σχέσεις Ειδικού πλαισίου µε τα άλλα πλαίσια χωροταξικού
σχεδιασµού

Πηγή : Οικονόµου, 2004

Ο Ν. 2742/99 δεν προσδιορίζει ποια συγκεκριµένα Ειδικά Πλαίσια πρέπει να
εκπονηθούν, αλλά αναφέρει ότι εξειδικεύουν ή συµπληρώνουν τις κατευθύνσεις του
Γενικού Πλαισίου που αφορούν (µεταξύ άλλων) «τη χωρική διάρθρωση των δικτύων
και

υπηρεσιών

τεχνικής,

κοινωνικής

και

διοικητικής

υποδοµής

εθνικού

ενδιαφέροντος…». Με βάση αυτή τη διατύπωση και τις άλλες διατάξεις του Νόµου, ο
χωροταξικός σχεδιασµός για τις ΑΠΕ µπορεί να γίνει µε πυρήνα ένα Ειδικό Πλαίσιο,
που η σχέση του µε τα άλλα χωροταξικά σχέδια µπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε
από τις παρακάτω εκδοχές (Οικονόµου, 2004):
1. Σχέση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ µε το Γενικό Πλαίσιο
(α) Στην περίπτωση µη έγκρισης του Γενικού Πλαισίου, για αόριστο χρονικό
διάστηµα, το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θα λειτουργεί αυτοτελώς καλύπτοντας
µόνο του το γενικό χωροταξικό σχεδιασµό των ΑΠΕ. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι
κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί επαρκές από το ΣτΕ.
(β) Στην περίπτωση της έγκρισης του Γενικού Πλαισίου πριν από την έγκριση του
Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, είτε (β1) η γενικόλογη και συνοπτική αναφορά του
Γενικού Πλαισίου στις ΑΠΕ θα µείνει όπως είναι σήµερα στο υπάρχον σχέδιο, µε
αποτέλεσµα να θεωρείται πρακτικά βέβαιο ότι το Ειδικό Πλαίσιο θα είναι συµβατό
µε αυτή (εξειδικεύοντας και συµπληρώνοντάς τη), είτε (β2) η αναφορά του Γενικού
Πλαισίου στις ΑΠΕ θα τροποποιηθεί. Θεωρητικά θα µπορούσε να υπάρξει
τροποποίηση που να µην είναι συµβατή µε το (ήδη εγκεκριµένο) Ειδικό Πλαίσιο,
οπότε θα απαιτηθεί τροποποίησή του τελευταίου (µάλλον µέσα σε µια πενταετία),
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αλλά στην πράξη το ενδεχόµενο αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο καθώς το Γενικό
Πλαίσιο στην περίπτωση αυτή προϋφίσταται από το Ειδικό Πλαίσιο και οι συντάχτες
του τελευταίου είναι λογικό να βασίσουν το Ειδικό Πλαίσιο στις γενικές
κατευθυντήριες γραµµές του Γενικού Πλαισίου .
(γ) Τέλος υπάρχει η περίπτωση της έγκρισης του Γενικού Πλαισίου µετά την
έγκριση του Ειδικού Πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο εκδοχές (γ1) και
(γ2) ουσιαστικά ταυτόσηµες, αντίστοιχα, µε τις (β1) και (β2) παραπάνω, αν και όσο
αποµακρυνθεί χρονικά η έγκριση του Γενικού Πλαισίου τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα (παραµένουσα πάντα περιορισµένη) να χρειαστεί κάποια αναπροσαρµογή
του Ειδικού Πλαισίου (περίπτωση γ2) (Οικονόµου ∆., 2004)..
2. Σχέση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ µε τα Περιφερειακά Πλαίσια
α) Όπως προαναφέρθηκε, τα δώδεκα εγκεκριµένα περιφερειακά πλαίσια
περιλαµβάνουν καθόλου ή ελάχιστες άµεσες αναφορές στις ΑΠΕ. ∆εδοµένου ότι ο Ν.
2742/99 προβλέπει ιεραρχική σχέση Ειδικού Πλαισίου και Περιφερειακών Πλαισίων,
όπου διαπιστωθούν αντιφάσεις µεταξύ των τελευταίων και του πρώτου θα ισχύσουν
άµεσα όσα αναφέρει το Ειδικό Πλαίσιο, αρκεί οι σχετικές διατυπώσεις του να είναι
κατάλληλες και σαφείς. Από εκεί και πέρα, µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα θα
πρέπει τα Περιφερειακά Πλαίσια να αναθεωρηθούν για να εναρµονισθούν µε το
Ειδικό πλαίσιο (το αργότερο µέσα σε µια πενταετία από την έγκρισή τους, δηλαδή το
2008, αλλά πιθανώς και νωρίτερα, ανάλογα µε την ερµηνεία του εδάφους 5 του
άρθρου 8 του Ν. 2742/99). Αντίστοιχες αναθεωρήσεις θα απαιτηθούν, ενδεχοµένως,
και σε υποκείµενα των χωροταξικών πλαισίων σχέδια (πολεοδοµικά, σχεδιασµού
υπαίθρου, περιβαλλοντικά) που τυχόν θα έχουν εγκριθεί πριν από την έγκριση του
Ειδικού Πλαισίου αλλά µετά την έγκριση των Περιφερειακών Πλαισίων. Αν, πάντως,
η έγκριση του Ειδικού Πλαισίου γίνει σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, πχ.
µέχρι το µέσον του 2005, η πιθανότητα να προκύψει αυτό το ενδεχόµενο είναι πολύ
µικρή.
β) Όσον αφορά την Αττική, το προβλεπόµενο Περιφερειακό Πλαίσιο δεν έχει
εγκριθεί (ούτε εκπονηθεί) και είναι πιθανόν ότι και στο µέλλον δεν θα γίνει κάτι
τέτοιο, δεδοµένου ότι σχεδόν το σύνολο του περιεχοµένου ενός Περιφερειακού
Πλαισίου καλύπτεται από το ήδη θεσµοθετηµένο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας
(ΡΣΑ). Το ΡΣΑ δεν έχει ενσωµατώσει άµεσα ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ, αλλά έµµεσα
υπάρχουν προβλέψεις που δηµιουργούν δυσκολίες για τη χωροθέτηση ΑΠΕ. Με
βάση το Ν. 2742/99 (εδάφιο 2 άρθρο 9) θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση ή
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αναθεώρηση του ΡΣΑ µε τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που το διέπει, για
τον εναρµονισµό του τελευταίου µε το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ (προεργασία για
την ένταξη ρυθµίσεων για τις ΑΠΕ στο ΡΣΑ έχει ήδη γίνει, και συνεπώς η
ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικά διευκολύνεται). Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο
ότι δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη, στις διατάξεις που διέπουν το ΡΣΑ, για την
αναθεώρησή του (πχ. κάτι ανάλογο µε την αναθεώρηση ανά πενταετία των πλαισίων
του Ν. 2742/99). Συνεπώς, η ακριβής διαδικασία µέσω της οποίας θα εναρµονισθεί το
ΡΣΑ προς το Ειδικό Πλαίσιο απαιτεί ερµηνεία. Το ζήτηµα περιπλέκεται, τέλος,
επειδή ορισµένες διατάξεις του ΡΣΑ έχουν ερµηνευθεί ως κανονιστικού χαρακτήρα.
Αν και η υπερκείµενη ιεραρχική σχέση του Ειδικού Πλασίου εξακολουθεί να ισχύει,
είναι προς διερεύνηση αν οι διατάξεις αυτές µπορούν να αναιρεθούν άµεσα από το
Ειδικό Πλαίσιο χωρίς να γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση του ΡΣΑ (Οικονόµου,
2004).
6.4.2. ∆ιαδικασία και χρονοδιάγραµµα κατάρτισης και θεσµοθέτησης του
Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ
Σύµφωνα µε το Ν. 2742/99 τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία και
λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Στην πράξη, από τα δύο µέχρι σήµερα εγκριθέντα
Ειδικά Πλαίσια, το πρώτο που αφορούσε τα σωφρονιστικά καταστήµατα
καταρτίσθηκε κυρίως µε ευθύνη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και µικρή παρέµβαση
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ το δεύτερο που αφορούσε τον παράκτιο χώρο καταρτίσθηκε σε
αρχική µορφή από ερευνητική οµάδα στην οποία είχε γίνει σχετική ανάθεση έργου
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και πήρε την τελική του µορφή (µε την οποία εισήχθη προς
γνωµοδότηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης-ΕθΣΧΣΑΑ) από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆ιεύθυνση Χωροταξίας).
Το Ειδικό Πλαίσιο έχει προφανώς µεγαλύτερη συγγένεια µε την πρώτη από τις
παραπάνω

περιπτώσεις

(εξειδικευµένο

αντικείµενο

που

αποτελεί

τοµεακή

αρµοδιότητα άλλου υπουργείου). Συνεπώς, µια πιθανή προσέγγιση του ζητήµατος της
κατάρτισής του θα ήταν αυτή να γίνει σε πρώτη µορφή µε κύρια ευθύνη του ΥΠΑΝ ή
της ΡΑΕ. Η τελική µορφή µε την οποία θα εισαχθεί στο ΕΧΣΑΑ µπορεί να
οριστικοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και ειδικότερα είτε από τη ∆ιεύθυνση
Χωροταξίας είτε από την Επιστηµονική Γραµµατεία που προβλέπει το άρθρο 4
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(εδάφιο 1) του Ν. 2742/99.
Με βάση την παραπάνω υπόθεση, η διαδικασία κατάρτισης και θεσµοθέτησης του
Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ προσδιορίζεται ως εξής:
1. Συµφωνία ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ανάγκη κατάρτισης του Ειδικού
Πλαισίου για τις ΑΠΕ και για τη σχετική διαδικασία (0,5 – 1 µήνα).
2. Κατάρτιση σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ από το ΥΠΑΝ ή τη ΡΑΕ.
Υπάρχουν ως προς το ζήτηµα αυτό τα εξής βασικά ζητήµατα:
α) Η κατάρτιση του σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ µπορεί µεν να
γίνει µε βασική ευθύνη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (πιθανώς µέσω της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας
ή της Γραµµατείας που προβλέπει ο Ν. 2742/99) ή του ΥΠΑΝ ή της ΡΑΕ ή ενός
συνδυασµού αυτών των φορέων, αλλά θα απαιτηθούν συστηµατικές επαφές και
συνεργασίες µε άλλους φορείς που έχουν σχετικές αρµοδιότητες. Σε ένα πρώτο
επίπεδο, στους φορείς αυτούς συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε
που είναι αρµόδιες για τον περιβαλλοντικό και τον πολεοδοµικού σχεδιασµό,
δεδοµένου ότι µέσω των τελευταίων προσδιορίζονται οι χρήσεις γης, ζήτηµα κρίσιµο
για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ και για το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν κατευθύνσεις
από το Ειδικό Πλαίσιο. Σε δεύτερο επίπεδο, άλλοι φορείς που εµπλέκονται στη
διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των ΑΠΕ είναι, ιδιαίτερα, το Υπουργείο
Γεωργίας, δεδοµένου ότι οι κατάλληλες περιοχές για τη χωροθέτηση ΑΠΕ είναι
συχνά δασικές και σχεδόν πάντα αγροτικές, και το Υπουργείο Πολιτισµού
(αρχαιολογικές ζώνες). Οι προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ θα πρέπει
να συζητηθούν µε τους φορείς αυτούς (και ενδεχοµένως και µε άλλους) ούτως ώστε
να επιτευχθεί επαρκής συναίνεση για το περιεχόµενό του. Σε αντίθετη περίπτωση,
είναι δυνατόν να υπάρξει εµπλοκή είτε στην έγκριση του (δεδοµένου ότι οι
αντίστοιχοι Υπουργοί συµµετέχουν στην Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής
Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕπΣΧΣΑΑ), είτε στην εφαρµογή του λόγω διαφορετικών ερµηνειών σχετικά µε
υφιστάµενη νοµοθεσία (πχ. για τις περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές, τις
δασικές περιοχές ή τους αρχαιολογικούς χώρους) που δεν µπορεί να αναιρεθεί από
ένα Ειδικό Πλαίσιο.
β) Η κατάρτιση του σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου πρέπει κατά τεκµήριο να γίνει
από µια εξειδικευµένη επιστηµονική οµάδα, και για λόγους ουσίας και για λόγους
νοµιµοποίησης. Μια τέτοια οµάδα πρέπει να περιλαµβάνει χωροτάκτες, νοµικούς,
περιβαλλοντολόγους, οικονοµολόγους και, φυσικά, επιστήµονες ειδικευµένους στις
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τεχνικές πλευρές των ΑΠΕ (πχ. µηχανολόγους, χηµικούς, πολιτικούς µηχανικούς,
αρχιτέκτονες, φυσικούς κ.α.). Ο χρόνος κατάρτισης µιας τέτοιας οµάδας δεν
συµπεριλαµβάνεται στους 3-4 µήνες που εκτιµώνται ως αναγκαίοι για την εκπόνηση
του σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου.
3. Τελική επεξεργασία του σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ από τη
Γραµµατεία του Εθνικού Συµβουλίου (1 µήνας).
4. Συζήτηση του σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ στο Εθνικό
Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕθΣΧΣΑΑ) και
γνωµοδότηση (1 µήνας).
5. Ενσωµάτωση στο σχέδιο του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ των τυχόν
παρατηρήσεων του ΕθΣΧΣΑΑ από τη Γραµµατεία σε συνεργασία µε την οµάδα
µελέτης (0,5 µήνα).
6. Έγκριση από την Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (1 – 1,5 µήνα)
(Οικονόµου ∆., 2004).
Συνολικά, η παραπάνω διαδικασία θα απαιτήσει 7-9 µήνες. Θεωρούµε ότι η
τήρηση ενός τέτοιου χρονοδιαγράµµατος είναι εφικτή, από καθαρά τεχνική και
διαδικαστική (δηλ. όσον αφορά θεσµοθετηµένες προθεσµίες) άποψη. Υπάρχουν
ωστόσο δύο προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία µέσα στο παραπάνω
χρονικό διάστηµα. Η πρώτη είναι η εξαιρετικά αποτελεσµατική και «σφικτή»
διαχείριση του οργανωτικού σκέλους της διαδικασίας όσον αφορά, πχ., τις αναγκαίες
σε διάφορα σηµεία πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις. Η δεύτερη είναι η ύπαρξη
µιας ευρύτερης πολιτικής βούλησης για την προώθηση του Ειδικού Πλαισίου, ως
αναγκαίου θεσµικού εργαλείου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην
Ελλάδα, που θα περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ιδίως τα
Υπουργεία (Οικονόµου ∆., 2004).
6.5. Χαρακτήρας και περιεχόµενο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ.
6.5.1. Χωρική εµβέλεια.
Όπως είναι γνωστό, υπάρχει αναφορά στην ανάγκη ενός Ειδικού Πλαισίου για τις
ΑΠΕ στο Ν.2941/01, που θα καλύπτει την Αττική στο σύνολό της και τις
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές εκτός Αττικής. Σύµφωνα µε το Ν.
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2742/99 τα Ειδικά Πλαίσια αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου
συνολικά. Με βάση την τελευταία πρόβλεψη, αλλά και λαµβανοµένων υπόψη των
διαφόρων αναγκών που καλείται να καλύψει το Ειδικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ οι οποίες
δεν

περιορίζονται

στις

περιπτώσεις

που

αναφέρει

ο

Ν.

2941/01

αλλά

συµπεριλαµβάνουν την απλούστευση και επιτάχυνση συνολικά της αδειοδοτικής
διαδικασίας των ΑΠΕ, θεωρούµε ως δεδοµένο ότι κατ’ αρχήν χωρική αφετηρία για
την κατάρτιση του Ειδικού Πλαισίου θα είναι το σύνολο της επικράτειας. Βέβαια, το
είδος των ρυθµίσεων ανά επιµέρους περιοχή ή κατηγορία χώρου θα διαφοροποιείται,
ανάλογα µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, αλλά αυτό θα προσδιοριστεί κατά την
ίδια την κατάρτιση και όχι εκ των προτέρων.
Μια σηµαντική κατηγορία χώρου όπου θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη
αντιµετώπιση όσον αφορά την χωροθέτηση ΑΠΕ στο εσωτερικό της είναι οι
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές. Γι’ αυτήν την κατηγορία χώρου λοιπόν
είναι αναγκαίο να υπάρξουν ειδικά κριτήρια και κατευθύνσεις χωροθέτησης ΑΠΕ.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι τα Ειδικά Πλαίσια (και γενικότερα τα
χωροταξικά πλαίσια) δεν είναι σχέδια κανονιστικού χαρακτήρα. ∆εν έχουν δηλαδή
άµεσα εφαρµόσιµες επιπτώσεις όσον αφορά, ιδίως, τις κατασκευές (πχ. καθορισµός
όρων δόµησης), τη χρήση του εδάφους, την οριοθέτηση ζωνών πολιτικής, και τη
χωροθέτηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και µονάδων. Κατά κανόνα, ένα Ειδικό
Πλαίσιο περιλαµβάνει κατευθύνσεις για µια σειρά από ζητήµατα συνδεόµενα µε το
αντικείµενό του. Οι κατευθύνσεις αυτές υλοποιούνται συνήθως µε δύο τρόπους. Είτε
µέσω δηµοσίων έργων ή θεσµικών ρυθµίσεων που θα προωθηθούν, σε επόµενο
στάδιο, από τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, είτε µέσω κανονιστικών σχεδίων
υποκείµενου χαρακτήρα που επίσης αποτελούν γενικά αρµοδιότητα κάποιων
δηµόσιων φορέων (πολεοδοµικών κά.) (Οικονόµου, 2004).
Σύµφωνα µε τον Ν. 2742/99 Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων που σηµαίνει
ότι η απαιτούµενη χαρτογραφική ακρίβειά τους είναι κατά κανόνα είναι τοπολογική
(Ένδειξη χωρικών σχέσεων του είδους «δεξιά ή αριστερά από κάτι άλλο», «µέσα ή
έξω από κάποιο υφιστάµενο από άλλο σχεδιασµό, εκτός του Ειδικού Πλαισίου, όριο)
και όχι τοπογραφική (γεωγραφικές συντεταγµένες, κλίµακα) (Οικονόµου, 2004).
Στον ίδιο το Ν. 2742/99 ο χαρακτήρας αυτός υπογραµµίζεται µε τη χρήση του όρου
«διαγράµµατα» και όχι «χάρτες». Τα παραπάνω δεν αποκλείουν εξ ορισµού την
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ύπαρξη σαφέστερων χωρικών αναφορών, αλλά µόνο όταν αυτή απορρέει από
συγκεκριµένες (µη κανονιστικές) διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου.
Ορισµένα όρια είναι αριθµητικά ή θεσµικά προσδιορισµένα, χωρίς αυτό να τα
καθιστά κανονιστικά, ενώ άλλα είναι ενδεικτικά. Τα πιθανά σχεδιαγράµµατα είναι
διαγραµµατικά, και δεν βασίζονται σε κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Σε άλλες
περιπτώσεις χρησιµοποιούνται χαρτογραφικά υπόβαθρα (πχ. τα υπόβαθρα σε
κλίµακα 1:50.000 της ΓΥΣ από τα Περιφερειακά Πλαίσια), αλλά και πάλι χωρίς αυτό
να προσδίδει κανονιστικό χαρακτήρα και χωρίς κατά κανόνα οι κατευθύνσεις
καθεαυτές των πλαισίων να νοούνται ως προσδιορισµένες µε γεωγραφικές
συντεταγµένες. Έστω και αν άλλα στοιχεία του υποβάθρου (πχ. υπάρχοντες δρόµοι,
θεσµοθετηµένα όρια οικισµών) διαθέτουν τέτοια ακρίβεια, σε σχέση µε τις ρυθµίσεις
του ίδιου του Περιφερειακού Πλαισίου τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως ως
σηµεία αναφοράς για τοπολογικές σχέσεις (Οικονόµου, 2004)..
Με βάση τα παραπάνω, το Ειδικό πλαίσιο εκτιµάται ότι θα περιλάβει από 1-4
διαγραµµατικές απεικονίσεις, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση χαρτογραφικών
υποβάθρων µε την παραπάνω έννοια. Μια τέτοια διαγραµµατική απεικόνιση είναι
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί για την κατηγορία χώρου των περιβαλλοντικά
προστατευόµενων περιοχών.
6.5.2. Περιεχόµενο-κεφάλαια
Ένας ενδεικτικός κατάλογος περιεχοµένων του ΕΠ-ΑΠΕ θα ήταν ο εξής:
1. Εισαγωγή
1.1. Σηµασία των ΑΠΕ και σχετικές δεσµεύσεις
1.2. Κατηγορίες ΑΠΕ και χωρικά χαρακτηριστικά τους (απαιτήσεις και
επιπτώσεις)
1.3. Σκοπός του ΕΠ-ΑΠΕ
1.4. Ορισµοί
2. Κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ
2.1. Κατηγοριοποίηση του χώρου
2.2. Κατευθύνσεις και κριτήρια χωροθέτησης ανά κατηγορία χώρου
2.3. Κατευθύνσεις για τον υποκείµενο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό
2.4. Κατευθύνσεις διαχείρισης του χώρου
3. Πρόγραµµα δράσης
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Με δεδοµένο ότι υπάρχουν διάφορα είδη ΑΠΕ, οι παραπάνω κατευθύνσεις θα πρέπει
να διαφοροποιούνται ανά είδος ΑΠΕ όπου φυσικά απαιτείται (Οικονόµου, 2004).
6.6. Γενικές κατευθύνσεις και κριτήρια που θα µπορούσε να διαθέτει το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ όσον αφορά τις περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές.
Στο υποκεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια προσπάθεια να εντοπιστεί σε ποιο ακριβώς
σηµείο του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είναι δυνατόν να γίνει αναφορά και να
επισηµανθεί ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικά προστατευόµενων περιοχών.
Παράλληλα πραγµατοποιείται µια προσπάθεια πρότασης που θα τονίζει σε γενικές
γραµµές κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν ορισµένα κριτήρια
χωροθέτησης ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές.
Έτσι λοιπόν αναφορά στις περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές θα
µπορούσε να γίνει στο κεφάλαιο 2.1. του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, που
περιγράφει την κατηγοριοποίηση του χώρου. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί περιγραφή αυτών των περιοχών αναπτύσσοντας τους ορισµούς των
περιοχών αυτών, τον αριθµό των περιοχών αυτών ανά γεωγραφικό τµήµα και τα
ιδιαίτερα εκείνα γεωµορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους.
Στο επόµενο κεφάλαιο (2.2.) του Ειδικού πλαισίου θα µπορούσαν να περιγραφούν
κατευθύνσεις και κριτήρια για την χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές. Αυτές οι κατευθύνσεις λόγω του µη κανονιστικού
χαρακτήρα του Ειδικού Πλαισίου θα µπορούσαν να εφαρµοστούν κανονιστικά µέσω
σχεδίων µικρότερης χωροταξικής κλίµακας όπως τα Γενικά Πολεοδοµικά Πλαίσια,
τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), τα
ρυθµιστικά αλλά και τα περιφερειακά πλαίσια που µπορούν να οριοθετήσουν
περιοχές περιβαλλοντικά προστατευόµενες για χρήση ΑΠΕ κυρίως µέσω των
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆) αφού
πρώτα εξεταστεί πιθανή σύγκρουση χρήσεων γης µε άλλες ζώνες και δραστηριότητες
(π.χ. σύγκρουση των ζωνών ΠΟΑΠ∆ και των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης ΕΖ∆). Οι
ζώνες ΠΟΑΠ∆ για ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές µπορούν να
καθορίζουν τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σ’ αυτές καθώς
και τους ειδικότερους όρους και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την
ίδρυση και τη λειτουργία τους. Το να επιχειρηθεί από αυτήν εδώ την εργασία να γίνει
λίστα κατηγοριοποίησης ΑΠΕ ανάλογα µε την ισχύ τους που να µπορούν να
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χωροθετηθούν στις ζώνες ΠΟΑΠ∆ είναι γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς για να
πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται οµάδα επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων
αλλά και γιατί η φυσιογνωµία κάθε περιοχής είναι διαφορετική και η ανάπτυξη της
τεχνολογίας καθηµερινώς βοηθά στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από µονάδες ΑΠΕ µεγάλης ισχύος. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να χωροθετηθούν
µονάδες ΑΠΕ χαµηλής οχλήσεως σύµφωνα µε την KYA 13727/724 /ΦΕΚ 1087Β/58-2003 (Πίνακας 2) χωρίς όµως να αποτελεί γεγονός δεσµευτικό.
Το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ όσον αφορά τις περιβαλλοντικά προστατευµένες
περιοχές θα µπορούσε ενδεικτικά να διατυπώσει τις παρακάτω κατευθύνσεις και
κριτήρια:
9

Αποδοχή του έργου ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενη περιοχή όταν

είναι ιδιαίτερης τοπικής ή και εθνικής σηµασίας και η περιοχή πληρεί όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις για την χωροθέτησή του σ’ αυτήν. Κριτήριο της συγκεκριµένης
κατεύθυνσης είναι τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη του έργου στην περιοχή.
9

Αποδοχή του έργου ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενη περιοχή όταν

δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές αποδοτικές λύσεις πέρα από την περιβαλλοντικά
προστατευόµενη περιοχή. (Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι εύκολο να
διαπιστωθεί στις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιωτικά συστήµατα συµπεριφέρονται
πολλές φορές ως αυτόνοµες ενότητες στον ενεργειακό τοµέα. Έτσι λόγω του
περιορισµένου διαθέσιµου χώρου που διαθέτουν αλλά και των πολλών περιοχών που
εντάσσονται στις οικολογικά προστατευόµενες περιοχές είναι συχνό το φαινόµενο να
επιλέγονται αυτές οι περιοχές για την χωροθέτηση των ΑΠΕ). Κριτήριο αυτής της
κατεύθυνσης µπορεί να αποτελέσει το δυναµικό (αιολικό, ηλιακό, υδρολογικό κ.λ.π.)
των πιθανών περιοχών χωροθέτησης.
9

Και τέλος αποδοχή του έργου ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενη

περιοχή όταν αποδεικνύεται από περιβαλλοντικές µελέτες ότι το έργο ΑΠΕ έχει
περιορισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Κριτήριο αυτής της
κατεύθυνσης αποτελεί η ΕΠΟ και ΜΠΕ του έργου.
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7. Συµπεράσµατα
Από την συνολική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σ’ αυτήν εδώ την εργασία και
αφορούσε την αδειοδοτική διαδικασία και την διαδικασία χωροθέτησης ΑΠΕ σε
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές αλλά και την νοµολογία περιπτώσεων
ΑΠΕ σ’ αυτές τις περιοχές, προκύπτει το συµπέρασµα ότι υπάρχουν συγκεκριµένα
προβλήµατα που εµποδίζουν την ολοκληρωµένη και ουσιαστική χωροθέτηση.
Από τα βασικότερα προβλήµατα είναι η πολυδιάσπαση και πολυπλοκότητα της
αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες
περιοχές αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ο έντονα υποκειµενικός χαρακτήρας αξιολόγησης
των σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης.
Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθµού ΑΠΕ σε οικολογικά ή µη
προστατευόµενες περιοχές, απαιτείται σήµερα η συναίνεση πληθώρας φορέων (πριν
από την έκδοση της ΚΥΑ 1726/03, ο αριθµός αυτός ήταν 41 φορείς). Η
πολυπλοκότητα και πολυδιάσπαση της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ
είναι ιδιαίτερα έντονη στο πρώτο στάδιο της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης,
δηλ. σε αυτό της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ). Η ΚΥΑ 104247/2006 µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των γνωµοδοτούντων
στο στάδιο της ΠΠΕΑ φορέων, όµως και οι φορείς που απέµειναν δεν ακολουθούν,
σε µεγάλο βαθµό, το πνεύµα και το γράµµα των ρυθµίσεων της ΚΥΑ αυτής (χρονικές
προθεσµίες, επακριβές περιεχόµενο γνωµοδότησης, κ.α.). Το αποτέλεσµα είναι,
τελικά, να παραµένει η ΠΠΕΑ µία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, διάρκειας 1
έτους και πλέον, τις περισσότερες φορές, αντί των 55 εργάσιµων ηµερών που
προβλέπει η νέα ΚΥΑ 104247/2006. Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η
καθυστέρηση αυτή δεν θα προέκυπτε αν υπήρχε ένας ολοκληρωµένος χωροταξικός
σχεδιασµός για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα υπήρχε
λόγος εκπόνησης ΠΠΕΑ και η περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία θα
περιορίζονταν µόνο στην ΕΠΟ και φυσικά στην ΜΠΕ.
Παράλληλα η διαχείριση των αρµοδιοτήτων για τα έργα ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά
προστατευόµενες περιοχές που ακολουθούν την διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης της Β Κατηγορίας και 2ης υποκατηγορίας από τις Περιφέρειες και όχι
από την Κεντρική ∆ιοίκηση, είναι πλέον σαφές ότι δηµιούργησε περισσότερα
προβλήµατα από όσα θέλησε να επιλύσει, τουλάχιστον στον τοµέα των έργων ΑΠΕ.
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Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενηµέρωσης και τεχνογνωσίας των
(ανεπαρκώς στελεχωµένων) υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις
τεχνολογίες ΑΠΕ. Χρονοβόρα είναι επίσης τα στάδια της Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) και της Έγκρισης Επέµβασης (ΕΕ) ενός έργου ΑΠΕ, όχι τόσο λόγω της
πληθώρας των γνωµοδοτούντων φορέων, όσο της γενικά επιφυλακτικής στάσης που
τηρούν έναντι των ΑΠΕ οι γνωµοδοτούντες στα στάδια αυτά φορείς (Περιφέρεια,
∆ασικές Υπηρεσίες, κ.α.). Συναφές µε αυτό πρόβληµα είναι και ο έντονα
υποκειµενικός χαρακτήρας αξιολόγησης των αιτήσεων αδειοδότησης έργων ΑΠΕ
(εξέταση κατά περίπτωση). Ενώ αν υπήρχε ολοκληρωµένος χωροταξικός σχεδιασµός
που να προέβλεπε ορθολογικά την χωροθέτηση των ΑΠΕ σ’ αυτές τις περιοχές και
ενδοιασµοί δεν θα υπήρχαν αλλά και ο υποκειµενικός χαρακτήρας αξιολόγησης θα
περιοριζόταν.
Ο µεγάλος αριθµός λοιπόν εµπλεκόµενων φορέων και οι παρατηρούµενες
χρονικές καθυστερήσεις οφείλονται εν πολλοίς στο γεγονός της διασποράς των
χρήσεων γης και της έλλειψης κριτηρίων χωροθέτησης, δηλαδή στην απουσία, µέχρι
σήµερα, ολοκληρωµένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ.
Την έλλειψη ολοκληρωµένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ
επισηµαίνει και το ΣτΕ το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ακύρωσε την άδεια ΠΠΕΑ ή
Προέγκρισης Χωροθέτησης ή την άδεια ΕΠΟ που αφορούσαν ΑΠΕ σε οικολογικά
προστατευόµενες περιοχές για τους εξής τρεις λόγους:
9

Είτε γιατί δεν υπήρξε από την ΠΠΕΑ του έργου ΑΠΕ συνεκτίµηση

διαθέσιµων στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού της περιοχής.
9

Είτε γιατί θεωρήθηκαν ότι παρουσιάζουν δυσάρεστες περιβαλλοντικές

επιπτώσεις στις εκάστοτε περιοχές από τα συγκεκριµένα έργα ΑΠΕ.
9

Είτε γιατί χρειαζόταν υπογραφή της ΕΠΟ από διοικητική αρχή ανώτερη από

αυτή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε) λόγω της
σηµασίας των περιοχών αυτών.
Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις βρίσκουν επίλυση στην ύπαρξη ολοκληρωµένου
εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε αντιλήφθηκε όλα
αυτά τα προβλήµατα που προκύπτουν και ήδη άρχισε να εκπονεί Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ.
Σ’ αυτήν εδώ την εργασία αναπτύσσεται ο χαρακτήρας του Ειδικού Πλαισίου και
οι σχέσεις του µε τα άλλα χωροταξικά σχέδια. Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια
χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές
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και όχι µόνο, και µετά από την δηµιουργία ενός ισοζυγίου πλεονεκτηµάτων και
µειονεκτηµάτων προκρίθηκε το σενάριο του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ,
αλληλοεξαρτώµενο φυσικά και από τα άλλα πλαίσια.
Άλλωστε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2941/01, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων
ΑΠΕ µέσα σε προστατευόµενες περιοχές, εθνικούς δρυµούς, αισθητικά δάση και
διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στον εθνικό
κατάλογο του ∆ικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998, καθώς και σε τοπία µε ιδιαίτερο
φυσικό κάλλος, γίνεται µε βάση τα προβλεπόµενα στα νοµικά κείµενα κήρυξης των
άνω περιοχών, ή σύµφωνα µε τα όσα θα προβλέψει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, κατά την έννοια του άρθρου 7
του Ν. 2742/99. Είναι γεγονός όµως ότι η κατάρτιση ενός Ειδικού Πλαισίου για τις
ΑΠΕ µόνο γι’ αυτές τις περιοχές θα δηµιουργούσε σχεδιαστικό κενό, και θα
οδηγούσε σε αναπαραγωγή των σηµερινών προβληµάτων που συνδέονται µε την
απουσία χωροταξικού σχεδιασµού. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν πρόταση αυτής εδώ της
εργασίας είναι η εκπόνηση ενός Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού που θα
περιλαµβάνει κατευθύνσεις και κριτήρια για την χωροθέτηση ΑΠΕ για όλες εκείνες
τις περιοχές που χρήζουν προσοχής. Αυτές οι κατευθύνσεις λόγω του µη
κανονιστικού χαρακτήρα του Ειδικού Πλαισίου θα µπορούσαν να εφαρµοστούν
κανονιστικά µέσω σχεδίων µικρότερης χωροταξικής κλίµακας όπως τα Γενικά
Πολεοδοµικά Πλαίσια, τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
(ΣΧΟΟΑΠ), τα ρυθµιστικά αλλά και τα περιφερειακά πλαίσια που µπορούν να
οριοθετήσουν περιοχές περιβαλλοντικά προστατευόµενες για χρήση ΑΠΕ κυρίως
µέσω των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων
(ΠΟΑΠ∆) αφού πρώτα εξεταστεί πιθανή σύγκρουση χρήσεων γης µε άλλες ζώνες και
δραστηριότητες (π.χ. σύγκρουση των ζωνών ΠΟΑΠ∆ και των Ειδικών Ζωνών
∆ιατήρησης). Όλη αυτή εδώ βέβαια η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς
θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασµού µικρής
κλίµακας και να ενσωµατώσουν στο εσωτερικό τους τις γενικές κατευθύνσεις του
Γενικού πλαισίου.
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8. Βιβλιογραφία
Νοµοθεσία
• ΚΥΑ 15393/2332/2002. «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του νόµου
1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.α. (Α΄91)»
• ΚΥΑ 11014/703/2003. «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του 1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
3010/2002 «Εναρµόνιση του νόµου 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και
96/61/Ε.Ε. κ.α. (Α΄91)»
• ΚΥΑ 13727/724/2003. «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδοµικά διατάγµατα»
• ΚΥΑ 1726/552/2003 «∆ιαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και
αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέµβασης ή
παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της άδειας εγκατάστασης
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»
• ΚΥΑ 145799/2005 «Συµπλήρωση της υπαρίθµ. ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β'
1022/5-8-2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του νόµου
1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.α. (Α΄91)»
• ΚΥΑ 104247-8/2006 «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002»
• Ν. 1650/1986. «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
• Ν. 2244/1994. «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις»
• Ν. 2742/1999. «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες
διατάξεις»
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• Ν. 2773/1999. «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Ρύθµιση θεµάτων
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»
• Ν. 2941/2001. «Απλοποίηση αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
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9. Συντοµογραφίες
• ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• ΓΠΣ: Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο
• ∆ΕΣΜΗΕ:

∆ιαχειριστική

Επιτροπή

Συστήµατος

Μεταφοράς

Ηλεκτρικής

Ενέργειας
• ∆ΙΠΕΧΩ: ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
• ∆ΙΣΑ: ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
• ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
• ΕΖ∆: Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης
• ΕΥΠΕ: Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
• ΕθΣΧΣΑΑ: Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
• ΕπΣΧΣΑΑ: Επιτροπή Συντονισµού του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της
Αειφόρου Ανάπτυξης
• ΚΑΠΕ: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
• KYA: Κοινή Υπουργική Απόφαση
• ΜΠΕ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Π∆Ε: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
• ΠΟΑΠ∆: Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων
• ΠΠΕ: Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• ΡΑΕ: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
• ΡΣΑ: Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας
• ΣΗΘΥΑ: Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
• ΣτΕ: Συµβούλιο Επικρατείας
• ΣΧΟΟΑΠ: Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
• ΥΠΑΝ: Υπουργείο Ανάπτυξης
• ΥΑ: Υπουργική Απόφαση
• ΥΠΕΧΩ∆Ε: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
• ΥΠΠΟ: Υπουργείο Πολιτισµού
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10. Παράρτηµα – Βασική Νοµοθεσία
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