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Θέμα: Πρόταση για αναμόρφωση του συστήματος ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

  

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η ανάγκη για κατεπείγουσα απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και επίτευξη ενεργειακής 
ανεξαρτησίας και ασφάλειας αναδείχθηκε μέσα στους τελευταίους μήνες, τόσο λόγω της κρίσης 
εξάρτησης από το ορυκτό αέριο, όσο και του δραματικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας και η ενεργειακή ανασφάλεια που επέφεραν στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, αναδεικνύουν τα δομικά προβλήματα του μέχρι σήμερα συστήματος παραγωγής 
ενέργειας. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της μετάβασης σε ένα σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι 
μόνο μία αδιαμφισβήτητη πλέον πολιτική προτεραιότητα για το κλίμα, αλλά μπορεί να προσφέρει 
ενεργειακή ασφάλεια και εγγύηση για μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας 
εγγυώντας παράλληλα σταθερότητα για το μέλλον. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δημοσιοποίησε 
πρόσφατα πρόταση για ένα νέο σύστημα ανάπτυξης των ΑΠΕ. Καθώς οι μονάδες παραγωγής 
καθαρής ενέργειας είναι κατά βάση περιβαλλοντικού σκοπού υποδομές, η οικολογικά υποδειγματική 
ανάπτυξή τους πρέπει να αποτελέσει σημαία στη μάχη με τον χρόνο για μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής μέσα από την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής. Ένα ειδικό χωροταξικό για τις 
ΑΠΕ, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα σχέδιο που θα αποτυπώσει χωρικά το μέλλον της ενέργειας 
στην Ελλάδα, πρέπει να διευκολύνει τη μάχη κατά της ενεργειακής ένδειας και να μην καταδικάζει 
περιοχές σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και απομόνωση. 

Πολύ συνοπτικά το προτεινόμενο σύστημα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εξής μεγάλες προκλήσεις 
που πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα: 

• Κλιματικός στόχος κάλυψης 100% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μέχρι το 2035. 
• Μεγάλο έλλειμμα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της 

βιοποικιλότητας (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ) που καθιστά προβληματική τη χωροθέτηση 
πολλών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη και οικοτόπους. 

• Ελλιπής χωροταξικός σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο, με τον οποίο οι κατευθύνσεις 
και ρυθμίσεις που θεσπίζονται για τις ΑΠΕ δεν εξασφαλίζουν τη νομικά ασφαλή και 
περιβαλλοντικά βέλτιστη ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων. 

• Έλλειμμα ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής, τόσο κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή 
του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, όσο και στην ανάπτυξη των μονάδων ΑΠΕ. 
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Το νέο σύστημα εκκινεί από την κατανομή ηλεκτροπαραγωγικών στόχων από ΑΠΕ ανά περιφέρεια 
και ανά θαλάσσια περιοχή και εξειδικεύεται με σχεδιασμό από τις περιφέρειες για τη χωρική 
αποτύπωση ζωνών καταλληλότητας όπου χωροθετούνται οι απαραίτητες μονάδες. Οι περιοχές 
διαβαθμίζονται σε: 

α) προτιμητέες περιοχές, με κριτήρια εγγύτητας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές και 
συμβατότητας με άλλες δραστηριότητες, 

β) αποφευκτέες περιοχές, στις οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν νέες μονάδες μόνο εφόσον 
τεκμηριωθεί η εξάντληση των προτιμητέων περιοχών, 

γ) ζώνες εκ των προτέρων αποκλεισμού, οι οποίες προβλέπονται ήδη από ισχύουσα νομοθεσία 
(π.χ. ζώνες θεσμοθετημένων με π.δ. προστατευόμενων περιοχών) ή είναι σημαντικό να 
προστατευθούν από κάθε επέμβαση, λόγω της ευαισθησίας τους ή και των σημαντικών 
οικοσυστημικών υπηρεσιών τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. 

Είναι κρίσιμο στην παρούσα δυσχερή παγκόσμια συγκυρία η Ελλάδα να θέσει τις βάσεις για τη 
διασφάλιση της ενεργειακής της ασφάλειας και ανεξαρτησίας στον δρόμο προς την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας. Το WWF Ελλάς ως περιβαλλοντική οργάνωση που προτείνει λύσεις με 
βάση τα επιστημονικά δεδομένα προτείνει την κάλυψη του συνόλου της ενεργειακής παραγωγής 
από ανανεώσιμες πηγές. Το κείμενο που παραθέτουμε στο παράρτημα αποτελεί τη σύνοψη 
λεπτομερέστερης πρότασης για συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, η οποία θα τεθεί από το WWF 
Ελλάς σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο τέλος Απριλίου. Για τον λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε να 
συζητήσουμε τις προτάσεις μας μαζί σας ή την ομάδα σας σε κάποια συνάντηση ή τηλεδιάσκεψη τις 
επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία ή τεκμηρίωση χρειαστείτε. 

 
 

Με εκτίμηση, 

   

Δημήτρης Καραβέλλας, 
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 

 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
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Εισαγωγή 

Ο πήχης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τεθεί με επιστημονικούς όρους 
και είναι ψηλός: για να πετύχουμε τον επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως τα μέσα του αιώνα, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να 
είναι σχεδόν 100% έως το 2035. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή,[1] του κορυφαίου 
διεθνούς επιστημονικού οργάνου για την αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν τη μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη, η συγκράτηση της υπερθέρμανσης στον +1,5οC επιβάλλει, μεταξύ 
άλλων, άμεση στροφή του ενεργειακού τομέα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η σημασία της ανάπτυξης των ΑΠΕ αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο μετά την ενεργειακή κρίση από 
τα μέσα του περασμένου έτους. Η ενεργειακή κρίση πλέον αγγίζει πρωτόγνωρα επίπεδα όσο 
εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών ενέργειας 
και λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης και της Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό από το (ρωσικό) 
ορυκτό αέριο. Η μετάβαση της Ευρώπης σε ένα ηλεκτρικό σύστημα που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι συνεπώς μόνο μία πολιτική προτεραιότητα για το κλίμα, 
αλλά προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια και εγγύηση για μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό 
αυτό το πρίσμα, η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να εξελιχθεί με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε 
να εξασφαλίζεται πρώτον ότι: α. όλοι οι πολίτες ωφελούνται από την παραγωγή φθηνής 
ανανεώσιμης ενέργειας, β. δεν θίγονται τα σημαντικά στοιχεία του οικολογικού πλούτου της χώρας, 
γ. τα βάρη της ενεργειακής μετάβασης επιμερίζονται δίκαια και δ. υπάρχει ειδική μέριμνα για τις πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και ειδικούς πληθυσμούς, όπως οι λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής 
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. 

Σημαντική πρόκληση για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης με τους όρους που 
περιγράφηκαν παραπάνω είναι η αξιοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF) για εμπροσθοβαρή επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Το WWF Ελλάς έχει επεξεργαστεί σχετικές προτάσεις για την αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης με στόχο: 

• Τη δημιουργία επενδυτικού προγράμματος μέσω του οποίου όλοι οι δήμοι της χώρας θα 
δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες μέχρι το 2024, με ελάχιστους στόχους 
εγκατεστημένης ισχύος, ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του δήμου. 

• Ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του 20% των κτιρίων έως το 2030. 

• Ανακατεύθυνση των ετήσιων επενδύσεων που σχεδιάζονται σε υποδομές ορυκτού αερίου 
προς εναλλακτικές υποδομές καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης και δικτύων. 

Ζωτικής σημασίας βήμα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι επίσης η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας σε απόλυτους αριθμούς. Ταυτόχρονα, καθοριστικής σημασίας είναι η αύξηση της 
ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, με κυριότερες τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη 
γεωθερμία.[2] 



 
Ως περιβαλλοντική οργάνωση που δίνει λύσεις στην κλιματική κρίση με βάση τα γεγονότα και τα 
επιστημονικά δεδομένα, το WWF υποστηρίζει ότι είναι επείγουσα προτεραιότητα η κάλυψη του 
συνόλου της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. 

Καθώς οι μονάδες παραγωγής καθαρής ενέργειας είναι κατά βάση περιβαλλοντικού σκοπού 
υποδομές, η οικολογικά υποδειγματική ανάπτυξή τους πρέπει να αποτελέσει σημαία στη μάχη με 
τον χρόνο για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από την απανθρακοποίηση της 
ηλεκτροπαραγωγής. Τέλος, ένα ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα 
σχέδιο που θα αποτυπώσει χωρικά το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα, πρέπει να διευκολύνει τη 
μάχη κατά της ενεργειακής ένδειας και να μην καταδικάζει περιοχές σε περιβαλλοντική υποβάθμιση 
και απομόνωση. 

Το σημερινό σύστημα 

Το ισχύον σύστημα ανάπτυξης και χωροθέτησης των ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών), 
όπως αυτό ορίζεται κατά κύριο λόγο από το ειδικό χωροταξικό του 2008 και από σχετική νομοθεσία, 
από το 1999 μέχρι σήμερα, είναι κεντροβαρές, με μικρό ρόλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ 
συγχρόνως η χωροθέτηση των μονάδων αφήνεται στην επιλογή των φορέων ανάπτυξής τους. Έτσι, 
το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από μια σειρά από προβλήματα που δεν ευνοούν την 
αποτελεσματική, νομικά ασφαλή, κοινωνικά συμπεριληπτική και περιβαλλοντικά βέλτιστη μετάβαση 
προς ένα σύστημα ηλεκτροπαραγωγής που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στις καθαρές πηγές 
ενέργειας. 

Το προτεινόμενο σύστημα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εξής μεγάλες προκλήσεις που πρέπει η 
χώρα να αντιμετωπίσει στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα: 

●     Αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης των ΑΠΕ ώστε να καλύψουν το 100% της ηλεκτροπαραγωγής 
μέχρι το 2035. 
●     Κενά στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας (92/43/ΕΟΚ 
και 2009/147/ΕΚ) που δυσχεραίνουν την ορθή χωροθέτηση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, 
καθώς εκκρεμεί αδικαιολόγητα ο καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές 
Natura 2000. 
●      Επίσης μεγάλο έλλειμμα συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ εντοπίζεται και έχει ήδη 
επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη “δέουσα εκτίμηση” (άρθ. 6.3), δηλαδή 
την ειδική διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες που επηρεάζουν 
περιοχές Natura και τα προστατευτέα είδη και οικοτόπους. 
●      Ελλιπής χωροταξικός σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο, με τον οποίο οι κατευθύνσεις και 
ρυθμίσεις που θεσπίζονται για τις ΑΠΕ είναι στις περισσότερες περιπτώσεις γενικόλογες και 
ασαφείς, και δεν συντελούν στη νομικά ασφαλή και περιβαλλοντικά βέλτιστη ανάπτυξη των σχετικών 
εγκαταστάσεων. 
●     Περιορισμένη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και έλλειμμα ουσιαστικής κοινωνικής 
συμμετοχής, τόσο κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου όσο και 
στην ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων. 
●     Ανασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ. 

Περιγραφή προτεινόμενου συστήματος 

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις του τρόπου χωρικής ανάπτυξης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ συμβάλλουν 
καθοριστικά στην επίτευξη σημαντικών εθνικών στόχων, όπως: 

1. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτροπαραγωγής 
μηδενικού κλιματικού αποτυπώματος. 



 
2. Η ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της χώρας και η μείωση της έκθεσης του ηλεκτρικού 

συστήματος σε εξωτερικούς κινδύνους και γεωπολιτική αστάθεια. 
3. Οι όποιοι περιορισμοί να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. 
4. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής. 
5. Η ανάπτυξη των νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής να λαμβάνει χώρα κατά προτίμηση σε 

περιοχές που διαθέτουν ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών και δικτύων, επιτυγχάνοντας με 
τον τρόπο αυτόν εξοικονόμηση πόρων. 

6. Η αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, με εκ των προτέρων αποκλεισμό 
συγκεκριμένων κατηγοριών περιοχών και τύπων οικοτόπων.  

Το νέο σύστημα βασίζεται στην κατανομή ηλεκτροπαραγωγικών στόχων από ΑΠΕ ανά περιφέρεια 
και ανά θαλάσσια περιοχή και εξειδικεύεται με περιφερειακό σχεδιασμό για τη χωρική αποτύπωση 
ζωνών καταλληλότητας (χερσαίων και θαλάσσιων) όπου χωροθετούνται οι απαραίτητες μονάδες. 

Οι περιφερειακοί χερσαίοι και οι θαλάσσιοι στόχοι κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας 
για όλη τη χώρα εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, αφού έχουν εξεταστεί για την περιβαλλοντική 
τους διάσταση στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ακολουθεί ένα στάδιο 
περιφερειακού σχεδιασμού, κατά το οποίο προσδιορίζονται από τις ίδιες τις περιφέρειες οι ζώνες 
καταλληλότητες που αποτυπώνονται τελικά στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. 

  

Διαβάθμιση καταλληλότητας περιοχών ανάπτυξης ΑΠΕ 

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει περιοχές αποκλεισμού (θαλάσσιες και χερσαίες) με βάση ισχύουσες 
ρυθμίσεις, αλλά και επιστημονικά δεδομένα για την τρωτότητά τους, τη δυσκολία αναγέννησής τους 
και την αξία τους ως συστημάτων απορρόφησης άνθρακα ή ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας 
στην κλιματική κρίση. 

Στις εκ των προτέρων ζώνες αποκλεισμού περιλαμβάνονται περιοχές όπως: 

1. Ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, καθώς και πυρήνες των 
εθνικών δρυμών και κηρυγμένα μνημεία της φύσης, όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 μέχρι την έκδοση των προεδρικών 
διαταγμάτων χαρακτηρισμού και καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων. Η πρόταση αυτή 
για απαγόρευση δεν αφορά μόνο τις ΑΠΕ, αλλά τα έργα και δραστηριότητες κάθε μορφής με 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θέσπισης μέτρων 
προστασίας των περιοχών Natura, διαδικασία που αδικαιολόγητα καθυστερεί εδώ και πολλά 
χρόνια, με αποτέλεσμα την καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ (απόφαση C-849/19). 

3. Οικότοποι προτεραιότητας, εντός ή εκτός περιοχών Natura. 

Οι χερσαίες ζώνες καταλληλότητας για την εγκατάσταση ΑΠΕ ορίζονται από τις περιφέρειες με βάση 
την προηγούμενη χαρτογράφηση. Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε 
ορισμένες κατηγορίες περιοχών (προτιμητέες περιοχές) όπως: 

Χερσαίες 

• Περιοχές όπου βρίσκονται ήδη εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ. 
• Άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. 
• Περιοχές με συμβατές χρήσεις γης (πχ κοινωφελείς υποδομές και δίκτυα, αγροτικές 

χρήσεις, και παραγωγικές και βιομηχανικές δραστηριότητες). 
• Περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης. 
• Προστατευόμενες περιοχές με καθορισμένα μέτρα και όρους προστασίας (με π.δ.), στις 

οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ. 

 



 
 

Θαλάσσιες 

●   Περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. 
●   Περιοχές στις οποίες δεν έχει θεσπιστεί θ.χ.σ, και δεν εμπίπτουν σε περιοχές εκ των προτέρων 
αποκλεισμού. 

Αφού εξαντληθεί το δυναμικό των προτιμητέων περιοχών, τότε μόνο οι περιφέρειες μπορούν να 
προσδιορίσουν ζώνες καταλληλότητας σε περιοχές που επίσης χρήζουν προστασίας (αποφευκτέες 
περιοχές). Σε αυτές περιλαμβάνονται περιοχές που ιεραρχούνται ως προς την προτεραιότητα για 
αποφυγή καθορισμού ζωνών καταλληλότητας όπως: 
●      Δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
●      Λοιπές περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 
●      Περιφερειακές ζώνες προστασίας και οικολογικοί διάδρομοι που έχουν χαρακτηριστεί με π.δ. 
●      Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ 

1.    Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αρχή απογραφής της διαθέσιμης ανανεώσιμης 
ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας, αρχή καθορισμού των περιφερειακών και θαλάσσιων στόχων 
κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και δημόσια 
διαβούλευση για την απογραφή και τον καθορισμό των στόχων, πρόταση προεδρικού διατάγματος 
έγκρισης των περιφερειακών και θαλάσσιων στόχων κατανεμημένης ισχύος. 

2.    Περιφέρειες: Με απόφαση κάθε περιφερειακού συμβουλίου ορίζονται ζώνες καταλληλότητας σε 
προτιμητέες και, εφόσον δεν επαρκούν αυτές, σε αποφευκτέες περιοχές. Τελική πρόταση ζωνών 
καταλληλότητας για ένταξη στο ΕΧΠ ΑΠΕ. 

3.    ΟΦΥΠΕΚΑ: Διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας (και προετοιμασία σχετικής μεθοδολογίας 
χρήσης τους) για πουλιά και χειρόπτερα (αιολική ενέργεια), θαλάσσια θηλαστικά (αιολική και 
κυματική ενέργεια), τοπίο (αιολική και ηλιακή ενέργεια), και απειλούμενα ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας 
(για υδροηλεκτρικά). 
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