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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 2022

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα
(επί της 7308/13.09.2022 Ερώτησης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (Β’)
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17

  11523, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Παπαδημητρίου
Τηλ. : 213 - 15 15 315
e-mail : s.papadimitriou@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Αναπάντητη ερώτηση ενδεχόμενου 
εγκατάστασης αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λήμνo»

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αρ. πρωτ. 7308/13.09.2022 Ερώτηση των Βουλευτών  κ.κ. Απ. Αβδελά, Κ. Χήτα με θέμα 
«Αναπάντητη ερώτηση ενδεχόμενου εγκατάστασης αιολικού ή
φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λήμνο» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/92986/1395/15.09.2022)

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

Σε απάντηση του ανωτέρω α’ σχετικού διευκρινίζεται ότι, η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού έχει 
αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ειδικών 
Χωροταξικών  Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, καθώς και για τη 
γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι από έρευνα στο ηλεκτρονικό
αρχείο, προκύπτει ότι έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΑ αίτημα για γνωμοδότηση επί του Φακέλου 
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΦΠΠΠΑ) για το έργο του Υπεράκτιου ΑΣΠΗΕ 
‘’ΚΑΒΕΙΡΙΑ’’ (συν. ισχύος 498,15 MW) στη Θέση ‘’ΠΛΑΚΑ’’ και τα Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα, στη Νήσο της 
Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης.

Επιπροσθέτως, προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
I. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ειδικότερα σε ότι αφορά στη 

χωροθέτηση αιολικών μονάδων στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο το ΕΧΠ ΑΠΕ (άρθρο 10.Α, β’ σχετ.)  θέτει 
ειδικά κριτήρια χωροθέτησης, όπως ιδίως: 
α) επιτρέπει την  εγκατάστασή τους σε θαλάσσιες περιοχές που διαθέτουν προϋποθέσεις αιολικής 
εκμεταλλευσιμότητας, εφόσον αυτές δεν εντάσσονται σε ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς ρητής απαγόρευσης 
της εγκατάστασης ή δεν αποτελούν ζώνη αποκλεισμού, όπως θεσμοθετημένα θαλάσσια ή υποθαλάσσια 
πάρκα ή βεβαιωμένες γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας, β) θέτει ελάχιστες αποστάσεις για τη διασφάλιση 
της λειτουργικότητας και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων  γ) απαγορεύει την εγκατάστασή τους σε 
κλειστούς κόλπους με εύρος ανοίγματος <1.500 μ ή σε απόσταση μικρότερη των 1500 μ. από τις ακτές που 
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περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται 
από το ΥΠΕΝ και δ)  καθορίζει ελάχιστες  αποστάσεις  για την εγκατάστασή τους από περιοχές και στοιχεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς, από οικισμούς και από παραγωγικές ζώνες ή δραστηριότητες του τριτογενούς 
τομέα, ε) ορίζει την αναγκαιότητα επαρκούς διασύνδεσης και μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας είτε με το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας είτε με το δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων νησιών στ) 
προσδιορίζει κανόνες τοπίου για την αρμονική ένταξή τους σε αυτό.

II. Το εν λόγω Πλαίσιο θέτει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και 
προσδιορίζει ρητά περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας τόσο για τις ίδιες εγκαταστάσεις όσο 
και για τα συνοδά τους έργα ενώ οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων αυτών από τις περιοχές αποκλεισμού 
καθορίζονται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 17 β΄σχετ.). 

ΙΙΙ. Η Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προωθεί την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241), όπως 
ισχύει. Την παρούσα χρονική περίοδο, η υπηρεσία μας αξιολογεί το Β΄ Στάδιο της εν λόγω μελέτης, που 
αφορά την πρόταση αναθεώρησής του ΕΧΠ ΑΠΕ βάσει των πορισμάτων του Α‘ σταδίου της μελέτης στο 
οποίο αξιολογήθηκαν τα θέματα χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης των ΑΠΕ και τα προβλήματα από την 
εφαρμογή τους.

IV. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατά την διαδικασία έγκρισης του αναθεωρημένου Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις ΑΠΕ, προβλέπεται η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τις υπηρεσίες, τους φορείς 
και το κοινό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία [Ν.4447/2016 (Α’241) και ΚΥΑ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225)] και η διατύπωση γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας 
του άρθρου 4 του ν. 4447/2016, όπως ισχύει.

Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Προϊστάμενος Δ/νσης
3. Τμήμα Β’
4. Στ. Παπαδημητρίου
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