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Θέμα: Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ 

  

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,  

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προτάγματα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η χώρα μας, θέτοντας φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, 
πρέπει να κάνει σημαντικά άλματα για την προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε 
το ταχύτερο δυνατό και πάντως το αργότερο έως το 2045 να πετύχει τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας. 

Αυτή η προσπάθεια για αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την 
αντιμετώπιση της έτερης μεγάλης περιβαλλοντικής κρίσης, αυτής της απώλειας βιοποικιλότητας. Η 
ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ, χαρακτηριζόμενη από την ευρεία χωρική επέκταση των 
απαραίτητων εγκαταστάσεων, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ορθής χωροθέτησής τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει του φυσικού 
περιβάλλοντος. Αυτό άλλωστε προτείνεται σε σημαντικά κείμενα κατευθύνσεων πολιτικής και 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η 
Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).1 

Από αυτή την άποψη, η χωροταξία αναδεικνύεται σε κρίσιμο άξονα παρέμβασης. Ωστόσο στη χώρα 
μας, οι πολιτικές και τα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού έχουν μέχρι σήμερα εφαρμοστεί σε ιδιαίτερα 
περιορισμένο βαθμό και με αποσπασματικό τρόπο, συνεπώς δεν έχουν διαμορφώσει το απαραίτητο 
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτό γίνεται εμφανές από τις υφιστάμενες τάσεις χωροθέτησης των ΑΠΕ, με εγκαταστάσεις να 
αναπτύσσονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, πολλές φορές σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, 
δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις σε ευαίσθητα είδη, οικοτόπους και οικοσυστήματα. Συγχρόνως, 
τα ελλείμματα του συστήματος σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες 
συμμετοχής των εμπλεκομένων στη διαχείριση του χώρου, αποτελούν το πλαίσιο, εντός του οποίου 

                                                             
1 European Commission. (2021). Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation. IUCN 
και The Biodiversity Consultancy. (2021). Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy 
development: Guidelines for project developers.  
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αναπτύσσεται οξύς δημόσιος διάλογος και αναδύονται, σε πολλές περιπτώσεις, σημαντικές τοπικές 
κινητοποιήσεις ενάντια στην ανάπτυξη έργων. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 
χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ πρέπει να είναι υψηλή προτεραιότητα. Μάλιστα, η ανάγκη για 
αποτελεσματικές χωρικές ρυθμίσεις καθίσταται ακόμα περισσότερο επιτακτική, εάν ληφθεί υπόψη ότι 
η ανάπτυξη και χωρική επέκταση των ΑΠΕ πρόκειται να αυξηθεί με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό κατά τα 
επόμενα χρόνια. 

Κομβικό σημείο σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η εν εξελίξει αναθεώρηση του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ ΑΠΕ) που, ως εργαλείο στρατηγικού χαρακτήρα και 

εθνικού επιπέδου, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του απαραίτητου 
ρυθμιστικού πλαισίου. Εξάλλου, η αναθεώρηση αυτή έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά, καθώς το 
υφιστάμενο ΕΧΠ ΑΠΕ, θεσμοθετημένο το 2008, αποδείχθηκε ανεπαρκές ως προς τη διαφύλαξη 
σημαντικών οικολογικά περιοχών, ενώ συγχρόνως τα τεχνολογικά, κοινωνικο-οικονομικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα έχουν έκτοτε μεταβληθεί σημαντικά. Ήδη η ανάθεση της τρέχουσας 
μελέτης έγινε με υπέρμετρη καθυστέρηση και, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία, δεν 
υπάρχει κανένα περιθώριο για πρόσθετες καθυστερήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της μελέτης. 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης για το ΕΧΠ ΑΠΕ, και ειδικότερα κατά την τρέχουσα περίοδο εντός 
της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει η φάση της πρότασης, προτείνουμε να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα σημαντικά ζητήματα: 

● Σενάρια ανάπτυξης, κατευθύνσεις-ρυθμίσεις, περιοχές καταλληλότητας και 
αποκλεισμού: Η μελέτη του νέου ΕΧΠ ΑΠΕ, σύμφωνα και με τις υφιστάμενες προδιαγραφές, αφού 
προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της εφαρμογής του ισχύοντος 
ΕΧΠ ΑΠΕ, θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης των διαφόρων μορφών ΑΠΕ ανά 
κατηγορία χώρου. Η εξέταση των σεναρίων και η συναφής κατηγοριοποίηση του χώρου, καθώς και η 
διατύπωση προτύπου χωρικής ανάπτυξης είναι ύψιστης σημασίας, προκειμένου να εξεταστούν με 
διαφανή και ορθολογικό τρόπο οι εναλλακτικές προτάσεις χωρικής ανάπτυξης και το αποτύπωμά 
τους σε εθνική κλίμακα. 

Ακολούθως, εξίσου σημαντικό είναι να διατυπωθούν σαφείς κατευθύνσεις στρατηγικού χαρακτήρα 
ανά κατηγορία χώρου, καθώς και αντίστοιχες ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα. Το σύνολο των 
προτεινόμενων κατευθύνσεων και ρυθμίσεων θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει περιοχές 
καταλληλότητας και περιοχές αποκλεισμού, καθιστώντας σαφή τον ουσιαστικό και διαδικαστικό 
καθορισμό αυτών των περιοχών (εργαλείο εφαρμογής, δεσμευτικότητα κ.λπ.). Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι και η ιεράρχηση των περιοχών καταλληλότητας, προκειμένου η χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ να γίνεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές χαμηλού περιβαλλοντικού κινδύνου.  

● Εκτίμηση επιπτώσεων: Η μελέτη θα πρέπει να προβεί σε ορθή και πλήρη στρατηγική 

εκτίμηση και δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων των προτάσεών της, σε ουσιαστική συμμόρφωση με 
το αντίστοιχο εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο (οδηγίες 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ). Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο αναμένεται επίσης να θεραπευθούν οι αντίστοιχες ελλείψεις του υφιστάμενου ΕΧΠ ΑΠΕ, 
όπως είχε επισημανθεί προ επταετίας από την ΕΕ με προειδοποιητική επιστολή (2014/4073). Για τον 
ίδιο λόγο, θα πρέπει να ειδικευτεί καταλλήλως η δομή και το περιεχόμενο της μελέτης, 
προσδιορίζοντας με σαφήνεια τη μεθοδολογία, αλλά και κάθε σχετικό ειδικό στοιχείο που είναι 
απαραίτητο για την ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών 
επιπτώσεων. 

● Χαρτογράφηση ευαισθησίας: Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων θα πρέπει να στηρίζεται σε χαρτογράφηση ευαισθησίας, αξιοποιώντας καλές 
πρακτικές και κατάλληλες μεθοδολογίες. Η μελέτη για το ΕΧΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη με 
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δεσμευτικό χαρακτήρα τις υφιστάμενες χαρτογραφήσεις ευαισθησίας εθνικής ή περιφερειακής 
κλίμακας και να αξιοποιήσει τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
προτάσεις μας για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη (WWF, 2013), οι οποίες 
αναγνωρίζονται ως καλή πρακτική από το ως άνω έγγραφο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Τέλος, το σχέδιο εφαρμογής του ΕΧΠ ΑΠΕ θα πρέπει περιλαμβάνει πρόβλεψη για 
μελέτες που κατά προτεραιότητα θα καλύψουν τα υφιστάμενα κενά γνώσης. 

● Προστατευόμενες περιοχές και διασφάλιση της προστασίας τους κατά τη μεταβατική 
περίοδο: Η μελέτη του ΕΧΠ ΑΠΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα του έργου των 
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, με βάση τα οποία θα διαμορφωθεί το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο 
προστασίας για το σύνολο των περιοχών Natura 2000 της χώρας. Μέχρι τη θεσμοθέτηση των π.δ. 
και προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές, 
θεωρούμε αναγκαία την αναστολή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για νέες αιτήσεις έργων 
κατηγορίας Α εντός προστατευόμενων περιοχών. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την διαμόρφωση των αναγκαίων 
κατευθύνσεων και ρυθμίσεων που αφορούν στο σύνολο των επιμέρους κατηγοριών 
προστατευόμενων περιοχών (ν. 1650/1986, δασική νομοθεσία κ.λπ.), με έμφαση στους οικολογικούς 
διαδρόμους και γενικά κάθε περιοχή που συμβάλει στη συνδεσιμότητα των προστατευόμενων 
περιοχών και τη διαφύλαξη των οικολογικών λειτουργιών. 

● Έμφαση στον θαλάσσιο χώρο: Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη θάλασσα αποτελεί τη 

σημαντικότερη πρόκληση των επόμενων ετών, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία -κυρίως στον 
τομέα της αιολικής ενέργειας- καθιστούν πλέον αποδοτική τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στον 
θαλάσσιο χώρο. Δημιουργείται έτσι ο μεγάλος κίνδυνος της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης εγκαταστάσεων 
στη θάλασσα, σε βάρος τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και της γαλάζιας οικονομίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου, η μελέτη του ΕΧΠ ΑΠΕ θα πρέπει να 
παρέχει τις κατάλληλες εκείνες κατευθύνσεις που θα εξειδικεύονται με τα επικείμενα θαλάσσια 
χωροταξικά πλαίσια, χωρίς να διακυβεύεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η οικοσυστημική 
προσέγγιση που οφείλουν να διέπουν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, κατ’ εφαρμογή της 
οδηγίας 2014/89/ΕΕ. Μόνο με ουσιαστική διασύνδεση και εναρμόνιση ανάμεσα σε εργαλεία και 
επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού είναι δυνατό να επιτευχθούν οι σημαντικοί στόχοι για την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. 

● Δημόσια διαβούλευση: Παρότι προβλέπεται κατά τα τελικά βήματα του σχεδιασμού, είναι 
σημαντικό η διαβούλευση να αρχίσει από τα πρώιμα στάδια της μελέτης του ΕΧΠ ΑΠΕ, προκειμένου 
να ενισχυθεί η έκφραση γνώμης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και κάθε ενδιαφερομένου για 
επιμέρους κομβικά στάδια της μελέτης (π.χ. σενάρια ανάπτυξης) και όχι μόνο επί του τελικού 
αποτελέσματος και αφού έχουν ήδη ληφθεί βασικές αποφάσεις. Τα ίδια χαρακτηριστικά διαφάνειας 
θα πρέπει να συνοδεύουν και την λειτουργία της νεοσύστατης επιτελικής επιτροπής 
παρακολούθησης της μελέτης. Κρίνοντας από τον οξύ δημόσιο διάλογο για θέματα χωροθέτησης 
ΑΠΕ, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου. 

 

Επιφυλασσόμαστε να σας καταθέσουμε ειδικότερες προτάσεις μας για τα κομβικά ζητήματα που θα 
πρέπει κατά προτεραιότητα να αποτελέσουν αντικείμενο του νέου ΕΧΠ ΑΠΕ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των προτάσεών μας.  

  

Με τιμή, 
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Δημήτρης Καραβέλλας 

Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς  

 


