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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 ουδετε-
ρότητας το αργότερο έως τα μέσα του αιώνα, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να βασί-
ζεται κατά σχεδόν 100% στις ΑΠΕ έως το 2035.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), 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, μετα-
ξύ 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, με 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. 

Ως περιβαλλοντική οργάνωση που δίνει λύσεις στην κλιματική κρίση με βάση τα γεγονότα και τα 
επιστημονικά δεδομένα, το WWF Ελλάς 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 υπο-
δομές, η οικολογικά υποδειγματική ανάπτυξή τους πρέπει να αποτελέσει σημαία στη μάχη με τον 
χρόνο για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαρα-
γωγής. 

Τέλος, ένα ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα σχέδιο που θα απο-
τυπώσει 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 απομό-
νωση.



Οι προκλήσεις σήμερα 

Το ισχύον σύστημα ανάπτυξης και χωροθέτησης των ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών), 
από το 1999 μέχρι σήμερα, όπως αυτό ορίζεται κατά κύριο λόγο από το ειδικό χωροταξικό του 
2008 και από σχετική νομοθεσία, είναι κεντροβαρές, με μικρό ρόλο για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, 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 μετά-
βαση προς ένα σύστημα ηλεκτροπαραγωγής που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στις καθαρές πηγές 
ενέργειας.

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

• Τις αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης των ΑΠΕ ώστε να καλύψουν το 100% της ηλεκτροπα-
ραγωγής μέχρι το 2035.

•  Τα 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 ηλε-
κτροπαραγωγής από ΑΠΕ, καθώς εκκρεμεί αδικαιολόγητα ο καθορισμός του κανονιστι-
κού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές Natura 2000.

•  Το σημαντικό έλλειμμα συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ σε σχέση με τη “δέουσα 
εκτίμηση” (άρθ. 6 παρ. .3), δηλαδή την ειδική διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων από 
έργα και δραστηριότητες που επηρεάζουν περιοχές Natura και τα προστατευτέα είδη και 
οικοτόπους, έλλειμμα το οποίο εντοπίζεται και έχει ήδη επισημανθεί και από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 

•  Τον ελλιπή χωροταξικό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο, με τον οποίο οι κατευθύν-
σεις και ρυθμίσεις που θεσπίζονται για τις ΑΠΕ είναι στις περισσότερες περιπτώσεις γενι-
κόλογες και ασαφείς, και δεν συντελούν στη νομικά ασφαλή και περιβαλλοντικά βέλτιστη 
ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων.

•  Την περιορισμένη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και το έλλειμμα ουσιαστικής 
κοινωνικής συμμετοχής, τόσο κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ειδικού χωροταξι-
κού πλαισίου όσο και στην ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων.

•  Την ανασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ.



Η πρόταση με μια ματιά

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

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

2. Ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της χώρας.

3. Περιορισμοί οι οποίοι βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ευαισθησία 
και ευαλωτότητα των οικοσυστημάτων.

4. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής.

5. Ανάπτυξη των νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε περιοχές που διαθέτουν ήδη ανε-
πτυγμένο δίκτυο υποδομών και δικτύων, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν εξοικονό-
μηση πόρων.

6. Αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, με εκ των προτέρων αποκλεισμό συ-
γκεκριμένων κατηγοριών περιοχών.

7. Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ου-
δετερότητα, μέσα από ρυθμίσεις τόνωσης του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και 
του πλαισίου αυτοπαραγωγής από πολίτες.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται στην κατανομή ηλεκτροπαραγωγικών στόχων από ΑΠΕ ανά περι-
φέρεια και ανά θαλάσσια περιοχή και θα εξειδικεύεται με χωρικό προσδιορισμό ζωνών καταλλη-
λότητας (χερσαίων και θαλάσσιων) όπου θα χωροθετούνται οι απαραίτητοι σταθμοί παραγωγής 
και αποθήκευσης.

Οι περιφερειακοί χερσαίοι και οι θαλάσσιοι στόχοι κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγικής ικανό-
τητας για όλη τη χώρα προτείνεται να εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, αφού θα έχουν εξετα-
στεί για την περιβαλλοντική τους διάσταση στο πλαίσιο εκπόνησης  στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης. Ακολουθεί ένα στάδιο περιφερειακού σχεδιασμού, κατά το οποίο θα προσδιορίζονται 
από τις ίδιες τις περιφέρειες οι ζώνες καταλληλότητας που θα αποτυπώνονται τελικά στο νέο Ει-
δικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Διάγραμμα ροής του προτεινόμενου συστήματος για τη χωρική ανάπτυξη των εγκαταστά-
σεων ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η πρότασή μας αρθρώνεται ως σχέδιο νόμου με 15 άρθρα και 5 παραρτήματα, κάθε ένα από τα 
οποία περιλαμβάνει, εκτός από τις προτεινόμενες διατάξεις καθαυτές, μια συνοπτική εισαγωγή.



http://www.facebook.com/WWFGreecehttp://www.youtube.com/wwfgrwebtv

https://twitter.com/WWFGreece

των περιβαλλοντικών 
δράσεων του WWF Ελλάς 
εντάσσεται στις παγκόσμιες 
προτεραιότητες του WWF.

80%

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
έχουμε 16.000 υποστηρικτές.

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές 
σε ετήσια βάση από το 1995.

Αποστολή του WWF Ελλάς 
είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας  
ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει  
–και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει– την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

wwf.gr


