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Προς:  
Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφείο
Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

ΚΟΝ.
1. ΥΠΕΝ/Γρ. Υφυπουργού ΧΑΠ
2. ΥΠΕΝ/Γρ. ΓΓΧΣΧΑΠ 
3. Γ.Δ. Χωρικού Σχεδιασμού

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

Σχετ:         α) Η υπ’ αριθμ. 7308/13.09.2022 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Αποστόλου Αβδελά και 
Κωνσταντίνου Χήτα, (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/92986/1395/15.09.2022)

β) Η υπ’ αριθμ. 551/15.10.2020  Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ανησυχίες 
κατοίκων της Λήμνου για ενδεχόμενο εγκατάστασης αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου σε 
περιοχή του νησιού». 

       Απαντώντας στην υπ. αρ. 7308/13.09.2022 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Αποστόλου Αβδελά και 
Κωνσταντίνου Χήτα, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι στο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ Δ΄181/2019) αναφορικά με την 
χωροθέτηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών & αιολικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
εμπεριέχονται τα εξής: 

-   στο Άρθρο 2 «Χωροταξική ένταξη του Βορείου Αιγαίου στα ευρύτερα χωρικά σύνολα», ως γενική 
κατεύθυνση, αναφέρεται η δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας, με σύνδεση της Περιφέρειας Βορείου. 
Αιγαίου με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
που θα αξιοποιούν τους πλούσιους πόρους της περιοχής (αιολικό δυναμικό, ήλιος, κύματα, βιομάζα-
βιοαέριο, γεωθερμία κ.λπ.) και η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τις οχλούσες μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

-   στο Άρθρο 6 «Ευρύτερες χωρικές ενότητες»  αναφορικά με τον θαλάσσιο χώρο επισημαίνεται ότι ο 
θαλάσσιος χώρος του Β. Αιγαίου αποτελεί ζωτικό χώρο για την Περιφέρεια και αναπτυξιακό πόρο με 
σημαντικές προοπτικές. Μεταξύ των χρήσεων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του 
θαλάσσιου αυτού χώρου περιλαμβάνονται τα αιολικά πάρκα.

-   στο Άρθρο 9 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής» για την Ενέργεια αναφέρεται ότι 
διερευνάται η κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των
περιοχών που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τα κριτήρια χωροθέτησης του
Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και τον ν. 3851/2010 καθώς και την προστασία του Τοπίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τα τοπία που αξιολογούνται ως Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας.



-  στο Άρθρο 10.Β. «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος / Περιοχές ανάπτυξης του 
δευτερογενούς τομέα» στις κύριες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση και βελτίωση της θέσης της 
Περιφέρειας στον δευτερογενή τομέα συμπεριλαμβάνεται και αυτή της αξιοποίησης όλων των 
διαθέσιμων ΑΠΕ, όπως του αιολικού δυναμικού, της γεωθερμικής ενέργειας, του ήλιου, των κυμάτων, 
της βιομάζας-βιοαερίου κ.λπ. και αύξησης του ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ.

-  στο Άρθρο 15/Πιν. 6 «Πρόγραμμα Δράσης/Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης» περιλαμβάνονται 
 η παραγωγή πράσινης ενέργειας (αέρα, ήλιος, βιοαέριο, γεωθερμία, θαλάσσια κύματα κ.α.)
 η υλοποίηση της υποθαλάσσιας καλωδιακής σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, με 

παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
 η προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης.

- στο Άρθρο 16 «Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος» αναφέρεται- μεταξύ άλλων ότι: 
 Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ΑΠΕ υλοποιηθούν στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου (αιολικά 

συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, ΜΥΗΕ, αξιοποίηση γεωθερμίας, αξιοποίηση βιομάζας) να 
υπόκειται στους κανόνες, τους όρους και τους περιορισμούς του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

-  στο Χάρτη Π.2γ: Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδομής που συνοδεύει το ΦΕΚ/ Δ΄181/2019 του 
Περιφερειακού Β. Αιγαίου, στο νοτιοανατολικό τμήμα  της Λήμνου, φαίνονται στις μονάδες παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ προγραμματιζόμενα Αιολικά πάρκα.

                             
Εσωτερική Διανομή                                                                                   Ο  Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 
1. Χρον. Αρχείο
2. Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού
3. Κ. Αλιμπέρτη
4. Ε. Καραγιάννη                                                                                                 Γεώργιος Μανούρης                                                                                        


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/96801/2896
Ημ/νία: Εισερχ. 23/09/2022
Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/92986/1395
Ημ/νία Αποστολής: 22/09/2022
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-09-23T08:50:18+0000
	Not specified




