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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
αποτελεί σήμερα βασική προτεραιότητα στην ΕΕ, στόχος της
οποίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά και η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού των χωρών μελών.
Σήμερα οι ΑΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών της χωρικής ανάπτυξης εξαιτίας της υψηλής ζήτησης
για την κατασκευή ολοένα και περισσοτέρων εγκαταστάσεων.
Η εξέλιξη αυτή, όμως, προκαλεί συχνά αντιδράσεις από τις
τοπικές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό γίνεται όλο και πιο
επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης των όρων που θα επιτρέπουν
τη «χωρική στερέωση» ή αλλιώς τη «χωρο-θέτηση» των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ ώστε να δημιουργηθούν έργα που να
διαθέτουν συνοχή σε επίπεδο περιβάλλοντος και τοπίου, αλλά
και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.
Τις σημερινές αυτές προκλήσεις ο χωροταξικός σχεδιασμός
καλείται ως καταλύτης να τις αντιμετωπίσει, επιδιώκοντας την
ισορροπία μεταξύ «ανθρώπινων επιθυμιών» και
«προϋποθέσεων για την ανάπτυξη».
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ
αποτελεί τη βάση των στρατηγικών κατευθύνσεων του
σχεδιασμού. Με τη θεσμοθέτησή του, όμως, δεν επιτυγχάνεται
αυτομάτως η σημειακή χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ, αφού
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εναρμόνιση των
κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου με εκείνες του
υποκείμενου σχεδιασμού, όπως αυτό συμβαίνει στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι τοπικές αρχές
σχεδιασμού έχουν την απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα των
χωροταξικών τους επιλογών και των σχετικών κριτηρίων
χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ και όπου κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες μέσω διαβουλεύσεων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση
ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια δίνουν μια νέα πολιτική
διάσταση στο θέμα της ενέργειας.
Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την προστα-
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σία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την απότομη αύξηση των τιμών θέτουν τα θέματα της ενέργειας στο επίκεντρο της επικαιρότητας και απαιτούν επανασχεδιασμό της
ενεργειακής στρατηγικής.
Η ενεργειακή ασφάλεια απασχολεί σήμερα όλες τις χώρες
και ιδιαίτερα τις αναπτυγμένες, αφού για το μεγαλύτερο
μέρος της πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, για τα οποία υπάρχει εξάρτηση από
εισαγωγές αλλά και αστάθεια τιμών. Σήμερα η ΕΕ εισάγει
περίπου το 50% της ενέργειας που χρειάζεται, ενώ προβλέπεται ότι το ποσοστό των εισαγωγών θα φτάσει το 70% έως
το 2030, με ανάλογη αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων
στην παραγωγή ενέργειας [3]. Οι παράμετροι αυτές συμβάλλουν στην αλλαγή του ενεργειακού τοπίου, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ΑΠΕ.
Το μέλλον αυτών των μορφών ενέργειας προδιαγράφεται
θετικό, μ’ έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό χωρών να θέτουν
ως στόχο την αύξηση της παραγωγής της ενέργειας από ΑΠΕ.
Στην Ελλάδα παρατηρούνται δυσκολίες και καθυστερήσεις
στις επενδύσεις εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Τα εμπόδια αυτά οφείλονται σε διάφορους παράγοντες ένας εκ των οποίων είναι
και η χωροθέτηση. Το ζήτημα της χωροθέτησης αποτελεί κρίσιμο σημείο ιδιαίτερα για την επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών στόχων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Και τούτο
διότι, αν και τα έργα ΑΠΕ με μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να
χαρακτηριστούν ως δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, εντούτοις δεν στερούνται επιπτώσεων σε αυτό.
Η παρούσα εργασία εντοπίζει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του χωροταξικού σχεδιασμού σε θέματα ΑΠΕ στην
Ελλάδα. Αναφέρεται στη σημασία του τοπικού σχεδιασμού
ως «καταλύτη» για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των εν λόγω έργων, παρουσιάζοντας παραδείγματα
ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες ο χωροταξικός σχεδιασμός
και ειδικότερα ο τοπικός σχεδιασμός απέδειξε ότι διευκολύνει
σημαντικά την ολοένα αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ. Επισημαίνει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης χωροταξικού σχεδιασμού, εντοπίζοντας τις απαιτούμενες αλλαγές, μέσω των οποίων ο τοπικός
σχεδιασμός θα αποτελέσει την απαραίτητη εκείνη προϋπόθεση, «τον καταλύτη», για την αντιμετώπιση των σημερινών
προκλήσεων στα ενεργειακά θέματα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ «ανθρώπινων επιθυμιών» και
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«προϋποθέσεων για την ανάπτυξη».
Από την εργασία αυτή τέλος, συμπεραίνεται ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και
βιώσιμη οργάνωση του εθνικού χώρου, προωθώντας ισόρροπα την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα, την επίσπευση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, την ισόρροπη διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης σε
διάφορες περιοχές της χώρας, την ασφάλεια δικαίου με την
έννοια της ασφαλούς και νόμιμης χωροθέτησης των έργων
και την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

2. ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Το θέμα της ενέργειας αποκτά και πάλι μια πολιτική διάσταση, που στην ουσία ήταν ξεχασμένη από την εποχή της
πετρελαϊκής κρίσης το 1985. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις από το 2006 και μετά,
όπως αυτές μεταξύ της Ρωσίας (κύριος προμηθευτής φυσικού
αερίου της Ευρώπης) και της Ουκρανίας, η εξάντληση των
ορυκτών καυσίμων, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την απότομη αύξηση των τιμών ήδη από το 2000, έχουν σαν συνέπεια οι
επιλογές των ενεργειακών πηγών και των τιμών της ενέργειας
να είναι όχι μόνο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας,
αλλά και να απασχολούν τους πολίτες στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των πολιτικών για την κοινωνία του αύριο, επιτάσσοντας επανασχεδιασμό της γενικότερης στρατηγικής
ανάπτυξης του σύγχρονου κόσμου [4].
Έτσι το ενεργειακό τοπίο αλλάζει ραγδαία και ένα νέο
τοπίο γεννιέται, στο οποίο οι ΑΠΕ έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά παγκοσμίως.
Οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ από το 1997 που υπεγράφη
το Πρωτόκολλο του Κιότο άρχισαν να αυξάνονται όλο και

Διάγραμμα 1 : Η νέα εγκατεστημένη ισχύς (σε σύνολο 10.163MW)
ανά κράτος μέλος της Ε. Ένωσης για το έτος 2009 [10].

2
περισσότερο παγκοσμίως. Ετησίως η εγκατεστημένη ισχύς
των ανεμογεννητριών αυξάνεται κατά 25-30% των φωτοβολταϊκών κατά 50-60%, των ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση
νερού κατά 15-20% και η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων
αυξάνει με ρυθμό 15-20% [11].
Το επενδυτικό κλίμα στον τομέα των ΑΠΕ προδιαγράφεται θετικό, εφόσον όλο και περισσότερες χώρες έχουν θέσει
ως στόχο την αύξηση της παραγωγής της ενέργειας από
αυτές. Ειδικότερα, 58 χώρες έχουν θέσει ως στόχο την ένταξη
των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, ενώ πάνω από 70
χώρες σήμερα παράγουν σε κάποιο βαθμό αιολική ενέργεια,
μεταξύ αυτών και αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Αίγυπτος, το Μεξικό, το Ιράν, η Βραζιλία, κ.α. Η Γερμανία, οι
ΗΠΑ και η Ισπανία κατέχουν τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ η
Ινδία και η Κίνα διαθέτουν πολύ μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ
κατέχοντας την 4η και 5η θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια
κατάταξη του 2007 [9].
Το 2009 εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 10.526MW
αιολικής ενέργειας. Από αυτά τα 10.163 MW
εγκαταστάθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
αποτέλεσμα μια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύς της τάξης
του 23% σε σχέση με το 2008. Από τα 10.163 MW που
εγκαταστάθηκαν σε χώρες της ΕΕ τα 9.581 MW αποτελούν
εγκαταστάσεις στον ηπειρωτικό χώρο (onshore) και τα
υπόλοιπα 582 MW εγκαταστάσεις στον υπεράκτιο χώρο (offshore). Έτσι, λοιπόν, και σύμφωνα με τα στοιχεία της The
Wind Energy Association οι onshore εγκαταστάσεις
αυξήθηκαν κατά 21% το 2009 σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές και οι offshore αντίστοιχα κατά 56% [10].
Για το έτος 2009, διαπιστώθηκε ότι η χώρα με τη
μεγαλύτερη νέα εγκατεστημένη ισχύ για το έτος αυτό είναι
η Ισπανία με 2.459 MW. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η
Γερμανία με 1.917 MW, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία
με 1.114 MW, στην τέταρτη η Γαλλία με 1.088 MW, ενώ
στην πέμπτη θέση η Μεγάλη Βρετανία με 1.077 MW.
Δυναμική, επίσης, πορεία φαίνεται να παρουσιάζουν και
χώρες όπως η Πορτογαλία με 673 MW, η Σουηδία με 512
MW, η Δανία με 334 MW και η Ιρλανδία με 233 MW [10].
Τα στοιχεία αυτά, όπως απεικονίζονται και στα
διαγράμματα 1 και 2, δείχνουν μια συνεχή και δυναμική
ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων για το έτος 2009 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση [10].
Το 2009 αποτελεί για την ΕΕ τη δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά κατά την οποία το μεγαλύτερο ποσοστό σε
εγκατεστημένη ισχύ καταλαμβάνει η αιολική ενέργεια σε
σχέση με τις άλλες τεχνολογίες (διάγραμμα 3). Από τα
25.963MW νέας συνολικά εγκατεστημένης ισχύς, τα 10.163
MW (39%) είναι από αιολική ενέργεια, τα 6.630 MW (26%)
είναι από φυσικό αέριο, ενώ στην τρίτη θέση με 4.200 MW
(16%) βρίσκεται η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά
συστήματα [10].
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι το 2009 αποτέλεσε ιδιαίτερα
σημαντική χρονιά, λόγω του γεγονότος ότι οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50%
των νέων εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνοντας μια ανοδική
τάση που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία [10].
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Πίνακας 1: Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύς μονάδων Α.Π.Ε. την
τελευταία δεκαετία [7].

3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Στην Ελλάδα η κυριότερη πηγή καυσίμου είναι ο εγχώριος λιγνίτης (70 εκατ. τόνοι) που για το 2008 κάλυψε το
50,5% του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Το
πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων νησιωτικών συστημάτων μη συνδεόμενων με την ηπειρωτική χώρα,
συμμετείχε με ποσοστό 13%. Το φυσικό αέριο προερχόμενο
από εισαγωγές από τη Ρωσία και σε μορφή LΝG (Liquefied
Natural Gas) από την Αλγερία κάλυψε το 22,5%. Το έτος
2008, η υδραυλική ενέργεια συμμετείχε με ποσοστό 6%.
Τέλος, η αιολική ενέργεια, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η
βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά συμμετείχαν με ποσοστό 4,3%
στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση, ενώ οι εισαγωγέςεξαγωγές καλύπτουν το υπόλοιπο 5,6% [7].
Στον πίνακα 1. παρουσιάζεται η διαχρονική ανάπτυξη της
εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ ανά τεχνολογία και
διαπιστώνεται ότι για τα αιολικά και τα μικρά υδροηλεκτρικά
έργα ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε κατά μέσο όρο γύρω στο
20% με μέγιστες και ελάχιστες τιμές ανάπτυξης συνήθως
πριν και μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στους αντίστοιχους μηχανισμούς ενίσχυσης.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τον Σεπτέμβριο του
2009, φαίνεται ότι και τα φωτοβολταϊκά αρχίζουν πλέον να
αποτυπώνονται ως τεχνολογία με σημαντικά αυξανόμενη
εγκατεστημένη ισχύ, ενώ ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης
(200% μέχρι το 3μηνο του 2009), αναμένεται να διατηρηθεί
τα επόμενα χρόνια μέχρι να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερες
τιμές ανάπτυξης πιθανά μετά το 2012 [7].
Παρά τη σημαντική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από
ΑΠΕ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, όπως και
για την ΕΕ, έτσι και για τη χώρα μας τελεί υπό αμφισβήτηση
η επίτευξη του στόχου για το 2010 που έχει τεθεί από την
Ε.Ε. Οι κύριοι λόγοι αυτής της αβεβαιότητας σχετίζονται με

Διάγραμμα 2: Συνολική εγκατεστημένη αιολική ενέργεια στην
Ευρώπη το 2009 [10].

Διάγραμμα 3: Νέα εγκατεστημένη ισχύς στην Ε. Ένωση για
το έτος 2009 [10].
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αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά την εξέλιξη της
υλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας καθώς και
δευτερευόντως με τα προβλήματα σύνδεσης των αιολικών
σταθμών στο σύστημα [5].
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν στη νομοθεσία για την απρόσκοπτη διείσδυση των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη συνολικών
αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ για άδειες παραγωγής που ξεπερνούν τα 50.000 MW αποδεικνύουν ότι ο συνολικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ δεν ανταποκρίνεται σε
ρεαλιστικά δεδομένα για τη χώρα μας [5].
Οι καθυστερήσεις στις επενδύσεις εγκαταστάσεων ΑΠΕ
στην Ελλάδα προκαλούνται από πολλούς παράγοντες. Η περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης ενέργειας των δικτύων
μεταφοράς και διανομής αποτελεί έναν από αυτούς. Η ανάπτυξη όμως μόνο των δικτύων δεν επαρκεί για την αύξηση
της διείσδυσης της ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στο
ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο [11].
Οι ελλείψεις των χωροταξικών σχεδίων - Περιφερειακά
Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
(ΓΠΣ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης της Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),
- τα οποία αποτελούν το κατεξοχήν κατάλληλο επίπεδο σχεδιασμού για τη σημειακή χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, δεν κάνουν αναφορά σε κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση έργων
ΑΠΕ λόγω της παλαιότητάς τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στην αδειοδότηση των επενδύσεων με ενίσχυση
της γραφειοκρατίας και της επενδυτικής ανασφάλειας. Επίσης, παρατηρείται έλλειμμα στην προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Το ζήτημα της χωροθέτησής τους αποτελεί κρίσιμο
σημείο ιδιαίτερα για την επίτευξη των εθνικών και
κοινοτικών στόχων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Στην
Ελλάδα η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ έχει
αντιμετωπισθεί έως και σήμερα αποκλειστικά και μόνο στο
πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
σχετικών έργων. Η διαδικασία αυτή, αν και επιτρέπει την
εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο επίπεδο της
εκάστοτε εγκατάστασης, εν τούτοις δεν μπορεί λόγω του
εξατομικευμένου χαρακτήρα της να απαντήσει στην ανάγκη
καθιέρωσης γενικών κριτηρίων χωροθέτησης έργων ΑΠΕ.
Για τους λόγους αυτούς και στο πλαίσιο των
προσπαθειών να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και οι
δυσλειτουργίες του ελληνικού συστήματος για την προώθηση
των ΑΠΕ, σημαντικές πρωτοβουλίες αποτέλεσαν η
κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την
ενέργεια του ΥΠΑΝ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, οι εγγυημένες
τιμές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ΑΠΕ, ο νέος Νόμος 3851/2010 «Για την Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», καθώς και το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, με το οποίο
επιχειρείται η ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
προστατεύοντας το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
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3. Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΕ
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού διευκολύνει την ολοένα αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στις περισσότερες από
αυτές, οι τοπικές αρχές σχεδιασμού έχουν την απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα των χωροταξικών τους επιλογών και
των σχετικών κριτηρίων χωροθέτησης, αναφορικά με την εγκατάσταση των ΑΠΕ, ενώ κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι
τοπικές κοινωνίες μέσω θεσμοθετημένων ή μη διαβουλεύσεων.
Χώρες με ισχυρή και μακρόχρονη παράδοση στον χωροταξικό σχεδιασμό εντάσσουν στα τοπικά χωροταξικά τους
σχέδια (σε επίπεδο Δήμου ή Κοινότητας) τις περιοχές εγκατάστασης ΑΠΕ. Τα σχέδια αυτά αποφασίζονται μετά από
εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, είναι
κανονιστικού χαρακτήρα και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα [8]. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών, στις οποίες το τοπικό
επίπεδο σχεδιασμού αποτελεί το κομβικό σημείο για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
Στη Δανία, ο χωροταξικός σχεδιασμός επιτυγχάνεται με
τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας,
όπου τίθενται οι στόχοι για την αιολική ενέργεια, οι οποίοι
προκύπτουν από τους εθνικούς στόχους. Τα δημοτικά σχέδια
για την αιολική ενέργεια συμμορφώνονται με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά
μπορούν να γίνουν και ακόμα πιο εξειδικευμένα. Οι νομαρχιακές και οι δημοτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν κάθε 12 χρόνια ένα χωροταξικό σχέδιο που αφορά
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και να το αναθεωρούν κάθε
4 χρόνια, εστιάζοντας σε θέματα χρήσης ελεύθερων χώρων,
προστασίας φυσικών πόρων κλπ.
Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι για λόγους πρόληψης, αλλά και έγκαιρης προετοιμασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποδεχτεί τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ αποφασίστηκε
το 1994 από τη κυβέρνηση να εξετάσουν όλοι οι Δήμοι και
οι Κοινότητες τις δυνατότητες εγκατάστασης αιολικών σταθμών στις περιοχές τους και να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα
δράσης για την ανάπτυξή τους, προσδιορίζοντας τις περιοχές
υποδοχής (εγκατάστασης), λαμβάνοντας υπόψη ως αρχικά
κριτήρια την ύπαρξη επαρκούς αιολικού δυναμικού και τις
δυνατότητες διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής από άποψη
κόστους.
Αποτέλεσμα των παραπάνω υπήρξε ο προσδιορισμός
συγκεκριμένων περιοχών για την εγκατάσταση ΑΠΕ δυναμικότητας 2.500 MW και η θεσμοθέτησή τους στα τοπικά
χωροταξικά σχέδια, γεγονός που επέτρεψε την πλήρη επιτυχία αργότερα του στόχου που τέθηκε από την ΕΕ. Οι προτεινόμενες δε τοποθεσίες για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών
συμπεριλήφθηκαν στη συνέχεια στον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις Μελέτη Πε-
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ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έγκριση από το
Εθνικό Συμβούλιο [8].
Στη Γαλλία, η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων
συμπεριλαμβάνεται στα χωροταξικά σχέδια των Δήμων ή
ομάδων Δήμων, Plan Local d’ Urbanisme (PLU). Η γαλλική
νομοθεσία προβλέπει επίσης και ειδικά εργαλεία διαχείρισης
του χώρου για τους αιολικούς σταθμούς, τα οποία είναι τα
περιφερειακά σχέδια (schémas) για την αιολική ενέργεια. Τα
σχέδια αυτά είναι δυνητικά (όχι υποχρεωτικά) και καθορίζουν τη συνολική προοπτική για την ανάπτυξη της αιολικής
ενέργειας στην αντίστοιχη περιφέρεια, συνδυάζοντας τις αιολικές-ενεργειακές προτεραιότητες, τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και τις δυνατότητες της υποδομής μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σχέδια αυτά καταλήγουν στον
προσδιορισμό, στο εσωτερικό της περιφέρειας γεωγραφικών
περιοχών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών.
Τα συμπληρωματικά εργαλεία μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως νομαρχιακοί αιολικοί χάρτες, μελέτες
αιολικού δυναμικού σε επίπεδο νομαρχιακό, διαδημοτικό
κλπ., αναλύσεις για την ενσωμάτωση της αιολικής διάστασης
σε διάφορα χωρικά και πολεοδομικά σχέδια [8].
Στη Γερμανία, ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι οργανωμένος σ’ ένα σύστημα κλιμακωτών και ιεραρχημένων αρμοδιοτήτων. Η ευθύνη του χωρικού σχεδιασμού ανατίθεται στα
ομοσπονδιακά κρατίδια και τους δήμους, ενώ το ομοσπονδιακό κράτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον ορισμό
και τη διατύπωση του γενικού πλαισίου και των κατευθυντήριων αρχών για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Η κατανομή αυτή
των αρμοδιοτήτων απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό
ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διοίκησης.
Στον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Χωροταξικό Νόμο γίνεται ειδική μνεία ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τη λήψη μέτρων για την προστασία του κλίματος συνακόλουθα με την προώθηση των ΑΠΕ. Περαιτέρω
ορίζεται ότι τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια (Regionale
Raumordnungspläne) θα πρέπει να θεσπίζουν τις νομικές βάσεις για τη χρήση των διαθέσιμων περιοχών [8].
Στη Μεγάλη Βρετανία, το Planning Policy Statement 22
(PPS22), καθορίζει τις πολιτικές σχεδιασμού για διάφορες
προοπτικές χρήσης του εδάφους. Οι πολιτικές που καθορίζει
η PPS22 λαμβάνονται υπόψη από τις περιφερειακές αρχές
για την προετοιμασία του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και από τις τοπικές αρχές για την προετοιμασία του
τοπικού σχεδιασμού.
Σε γενικές γραμμές, οι κατευθύνσεις της PPS22 προς τις
τοπικές υπηρεσίες χωροταξίας δείχνουν πως οι στόχοι της
εθνικής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να υπερισχύουν των
υπολοίπων στόχων της χωροταξικής πολιτικής. Έτσι, αναγνωρίζεται «η αναπόφευκτη ανάγκη» εγκατάστασης ΑΠΕ σε
ανοιχτές εκτάσεις (open areas), σε εξωαστικές περιοχές και
εξωαστικά τοπία, σε κορυφογραμμές και ακτές, μη υιοθετώντας τους προ πολλού-αναγνωρισμένους στόχους της τοπικής
χωροταξικής πολιτικής για την ανάγκη προστασίας των περιοχών αυτών [8].
Στην Ολλανδία, οι τοπικές αρχές χαράζουν στρατηγικά
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σχέδια αιολικών πάρκων, λαμβάνοντας υπόψη τους ενεργειακούς στόχους και στη συνέχεια τα δημοτικά σχέδια υποδεικνύουν τις επιτρεπτές χρήσεις γης για την εγκατάστασή τους.
Κάθε περιοχή μπορεί να αναπτύξει τα δικά της σχέδια κατευθύνσεων για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αυτών, τα
οποία μπορεί να έχουν μικρές διαφορές σε σχέση με το
εθνικό σχέδιο [8].
Στο Βέλγιο, ο χωροταξικός σχεδιασμός για ΑΠΕ γίνεται
σε επίπεδο των περιφερειών Φλάνδρας και Βαλλονίας, ενώ
παράλληλα τίθενται και κριτήρια για την ανάπτυξη αιολικής
ενέργειας σε καθορισμένες περιοχές. Στις περιφέρειες αυτές
οι δημοτικές αρχές διαμορφώνουν και εξειδικεύουν τον σχεδιασμό σε δημοτικό επίπεδο με βάση τις κατευθύνσεις που
έχουν τεθεί από τον περιφερειακό σχεδιασμό [8].
Διαπιστώνεται, τέλος, ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες το τοπικό επίπεδο σχεδιασμού είναι εκείνο το οποίο
έχει τον καθοριστικό ρόλο για τη σημειακή χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Μέσα από μια σειρά κατευθύνσεων και
κριτηρίων τα σχέδια αυτά προσδιορίζουν συγκεκριμένες περιοχές για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, προσφέροντας έτσι
προστασία σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, σε ευαίσθητα και σημαντικά τοπία, αμβλύνουν τις συγκρούσεις χρήσεων γης και, τέλος, προσφέρουν ασφάλεια στον επενδυτή.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου,
αμφισβήτησης ή και απόρριψης των επιλογών των τοπικών
χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων σε θέματα χωροθέτησης ΑΠΕ, όταν αυτές οι επιλογές αντιστρατεύονται
χωρίς επαρκή τεκμηρίωση τις κατευθύνσεις των εθνικών πολιτικών.

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΕ
Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ με τα
πρώτα του νομοθετήματα έδωσε έμφαση στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή εγγυημένων τιμολογίων
καθώς και στη διευκόλυνση της αδειοδότησης προβλέποντας
μια απλοποιημένη διαδικασία, σε σχέση με την ισχύουσα για
τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η δυνατότητα, οι όροι και οι προϋποθέσεις, όμως, της εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ σε περιοχές
μεταξύ άλλων προστασίας της φύσης, σε δάση και δασικές
εκτάσεις καλύπτονταν ανεπαρκώς με τον Ν. 360/1976 «Περί
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 151), αφού δεν
είχε αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μέριμνας.
Με το Ν. 2941/2001 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια
αντιμετώπισης του προβλήματος και ρυθμίσθηκε η εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις με ειδικές προβλέψεις που θέσπισαν ένα νέο πάγιο και γενικό καθεστώς [7].
Το 2003 θεσμοθετήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207) τα Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Με την έκδοση αυτών
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των νομοθετικών ρυθμίσεων έχει καλυφθεί το κενό που εντόπισε η εν τω μεταξύ εκδοθείσα Απόφαση του ΣτΕ
2569/2004 1.
Ήδη, για την αποτελεσματικότερη και σφαιρικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος του χωροταξικού σχεδιασμού των
ΑΠΕ, το ΥΠΕΧΩΔΕ., αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνουν οι διατάξεις του Ν.2742/1999 και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις υποδείξεις και τα κριτήρια που τέθηκαν
στην προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, αποφάσισε για
τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα την
κατάρτιση του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Με το Πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ικανοποίηση των
εθνικών στόχων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά και
οι δεσμεύσεις της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου όπως επιτάσσει η Πράσινη Βίβλος για
την Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού [3].
Παράλληλα, αποφασίστηκε η προώθηση του Γενικού
Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και των Ειδικών Πλαισίων
για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τον Ορεινό και τον Παράκτιο Χώρο. Τα περισσότερα από τα πλαίσια αυτά, καθώς και
το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, διαμορφώθηκαν από το
ΥΠΕΧΩΔΕ, τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και μετά από
τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την έγκριση από την
Κυβερνητική Επιτροπή εκδόθηκαν οι σχετικές ΚΥΑ [7].
Το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο είναι σύμφωνο
με τις αρχές και τα κριτήρια του Χωροταξικού Σχεδιασμού,
που ορίζει ο Ν. 2742/1999, εξειδικεύει τις κατευθύνσεις για
τη βιώσιμη ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου [2].
Όσον αφορά στη χωρική διάρθρωση της ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ, ως κλάδου παραγωγικής δραστηριότητας, ως υποδομής κοινής ωφέλειας με εθνική εμβέλεια και
με βαρύνουσα σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος
το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δίνει κατευθύνσεις στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού (Περιφερειακά Πλαίσια, Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου κλπ).
Η εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είχε ως
στόχο τον προσδιορισμό κανόνων χωροθέτησης για την ελεγχόμενη εγκατάσταση των ΑΠΕ. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν εξαιρέσεις περιοχών από τη χωροθέτηση αιολικών
μονάδων, ελάχιστες αποστάσεις από συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιοχές, καθορισμό μέγιστων επιτρεπόμενων
πυκνοτήτων αιολικών εγκαταστάσεων (εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας),
έλεγχο ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο και
τέλος ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ανεμογεννητριών για τη
διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους [2].
Πιο συγκεκριμένα το «Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ:
1. Ή απόφαση 2569/2004 του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ήρε κάθε αμφιβολία σχετικά με την απαίτηση για χωροταξικό σχεδιασμό των αιολικών πάρκων σε περιοχές
υπερσυσσώρευσης. Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
ακύρωσε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και
λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύς 4,8 MW στη Λακωνία για το λόγο
της μη ύπαρξης προηγούμενου χωροταξικού σχεδιασμού.
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α). Διαμορφώνει πολιτικές χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά
κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου βάσει των
διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων.
β) Καθιερώνει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης, που
θα επιτρέπουν αφενός τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Με την υιοθέτηση,
δηλαδή, του πλαισίου επιδιώκεται εκτός των άλλων να παρασχεθεί ένας σαφέστερος οδηγός για τις αδειοδοτούσες
αρχές και τους επενδυτές, ώστε αυτοί να προσανατολίζονται
σε κατάλληλες από χωροταξικής άποψης περιοχές εγκατάστασης και ώστε να περιορίζονται οι αβεβαιότητες και οι
συγκρούσεις χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου.
γ) Δημιουργεί αποτελεσματικό μηχανισμό χωροθέτησης
των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
δ) Στοχεύει σε επιχειρησιακό επίπεδο στην απλοποίηση
και συντόμευση των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού και
χωρικής-περιβαλλοντικής εξειδίκευσης για τη δημιουργία
έργων ΑΠΕ, καθώς και την εγκαθίδρυση συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, χωρίς να τίθεται σε δευτερεύουσα θέση η προστασία του περιβάλλοντος.
Με τη θεσμοθέτηση και μόνο του Ειδικού Πλαισίου για
τις ΑΠΕ δεν επιτυγχάνεται αυτομάτως η χωροθέτηση των εν
λόγω έργων, αλλά απαιτείται επιπλέον η εναρμόνιση των κατευθύνσεων του υποκείμενου σχεδιασμού με εκείνες του εν
λόγω πλαισίου.
Σε αντίθετη περίπτωση ο σχεδιασμός και γενικότερα η
σημαντική προσπάθεια εκπόνησης και θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου, των Ειδικών Πλαισίων και των Περιφερειακών Πλαισίων διατρέχει τον κίνδυνο να αναιρεθεί, εφόσον
δεν επιτευχθεί η εναρμόνιση του ανώτερου (χωροταξικού)
επιπέδου σχεδιασμού (Γενικό Χωροταξικό, Ειδικά Πλαίσια
και Περιφερειακά Πλαίσια) με το υποκείμενο (πολεοδομικό)
επίπεδο σχεδιασμού (ΓΠΣ Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Ρυθμιστικά Σχέδια, ΖΟΕ, κλπ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.
2742/99), η οποία καθιερώνει μια ιεραρχική σχέση μεταξύ
των δύο αυτών επιπέδων σχεδιασμού.
Η θεσμοθέτηση των χωροταξικών πλαισίων δε σημαίνει
και την αυτόματη εναρμόνιση των πολεοδομικών σχεδίων.
Η τροποποίηση, δηλαδή, τυχόν διαφορετικών ή και αντίθετων κατευθύνσεων που ενυπάρχουν σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια δεν είναι αυτόματη. Τα σχέδια αυτά πρέπει να
τροποποιηθούν ή να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν (και τους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία αυτή), ώστε να εναρμονισθούν με τις κατευθύνσεις του
εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Το γεγονός αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμη και μετά την έγκριση των χωροταξικών σχεδίων θα εφαρμόζονται οι
κατευθύνσεις των τοπικών σχεδίων, χωρίς να παρέχεται από
την ισχύουσα νομοθεσία δυνατότητα ευθείας τροποποίησής
τους [1]. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
του τρέχοντος συστήματος σχεδιασμού, ιδίως αν ληφθεί
υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν θέτει αποκλειστικές
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προθεσμίες για την επιδιωκόμενη εναρμόνιση μεταξύ χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων. Η έλλειψη αυτή σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη βραδύτητα στις διαδικασίες
αναθεώρησης των πολεοδομικών σχεδίων, υποδεικνύει ήδη
τον κίνδυνο αναίρεσης των κατευθύνσεων των χωροταξικών
σχεδίων από τις διαφορετικές ή αντίθετες ρυθμίσεις των υποκειμένων πολεοδομικών σχεδίων [1].
Συγκεκριμένα, όμως, στο θέμα των ΑΠΕ ο νέος νόμος για
την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ.» (Ν.
3851/2010, Φ.Ε.Κ. 85Α/2010), με την παρ. 2 και 3 του άρθρου
9 τροποποιεί τις διατάξεις του Ν. 2742/99, έτσι ώστε οι κατευθύνσεις των υποκείμενων σχεδίων (Ρυθμιστικά Σχέδια,
Γενικά Πολεοδομικά, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), ως προς
τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, να λαμβάνονται υπόψη στη περίπτωση μόνο που τα σχέδια αυτά έχουν εναρμονισθεί με τις
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σε αντίθετη
περίπτωση η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ θα γίνεται βάσει
των κατευθύνσεων και των κριτηρίων του Ειδικού Πλαισίου
για τις ΑΠΕ αγνοώντας τις όποιες κατευθύνσεις του υποκείμενου σχεδιασμού.
Η κατεύθυνση αυτή ενώ είναι ευνοϊκή για την προώθηση
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών,
δεν δίνει την απαραίτητη ώθηση στην προώθηση του υποκείμενου σχεδιασμού, με τον οποίο εξασφαλίζεται η δυνατότητα
προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των οικοτόπων και γενικότερα των ευαίσθητων περιοχών που χρήζουν προστασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το
πρόβλημα της έγκαιρης εναρμόνισης των διαφόρων επιπέδων
σχεδιασμού συνεχίζει να παραμένει άλυτο.
Παράλληλα, παρατηρείται ένα υπέρμετρο ενδιαφέρον
των επενδυτών, οι οποίοι παρά τις ελλείψεις και την ανεπάρκεια του σχεδιασμού, καθώς και την ύπαρξη γραφειοκρατίας,
προχωρούν συνεχώς στην κατάθεση αιτημάτων για έργα
ΑΠΕ, τα οποία ξεπερνούν την ισχύ των 50 GW, [5] τη στιγμή
που η εγκατεστημένη συμβατική ισχύς (ορυκτά καύσιμα) δεν
ξεπερνά τα 12,5 GW. Η δυναμική αυτή οφείλεται στις προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις των επενδυόμενων κεφαλαίων
και βασίζονται στις υψηλές επιδοτήσεις του κόστους κεφαλαίου, την εξασφάλιση πελάτη για 20 χρόνια και στο καλό
σύστημα αποζημίωσης της παραγόμενης kWh (feed-in tariff).
Το γεγονός, όμως, αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη
εναρμόνισης των δύο επιπέδων σχεδιασμού (υποκείμενου και
υπερκείμενου) θα οδηγήσει σε μια πληθώρα εγκατεστημένων
έργων ήδη υφιστάμενων κατά τη χρονική στιγμή υλοποίησης
ή επικαιροποίησης του τοπικού σχεδιασμού, δημιουργώντας
έτσι ένα παγιωμένο καθεστώς που θα έχει ως συνέπεια την
αναίρεση του ίδιου του σχεδιασμού. Το πρόβλημα αυτό θα
γίνει ιδιαίτερα έντονο στις περιπτώσεις των ΖΟΕ στις περισσότερες των οποίων δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ
λόγω της παλαιότητάς τους και για τις οποίες σύμφωνα με
την παρ. 4. του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 προβλέπεται ότι δύνανται να «τροποποιηθούν για λόγους μεγαλύτερης προστασίας της περιοχής».
Ο τοπικός σχεδιασμός με τους θεσμοθετημένους του μη-
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χανισμούς (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ) αποτελεί τον καταλύτη για
την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των εν λόγω
έργων. Το επίπεδο αυτό σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα
συμμετοχής των κατοίκων στις αποφάσεις για το μέλλον της
περιοχής τους και ως εκ τούτου παρέχεται μεγαλύτερη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες για τα έργα ΑΠΕ, μεγαλύτερη
επενδυτική ασφάλεια, αλλά και καλύτερη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Τονίζεται, επίσης, ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες (όπως ήδη έχει αναφερθεί), η αρμόδια αρχή για την
αδειοδότηση έργων ΑΠΕ είναι ο Δήμος ή η Νομαρχία, δυνατότητα η οποία τους παρέχεται από την ύπαρξη τοπικού σχεδιασμού.
Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ο τοπικός σχεδιασμός αποτελεί την απαραίτητη εκείνη προϋπόθεση, τον «καταλύτη» για
την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στα ενεργειακά θέματα επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ «ανθρώπινων επιθυμιών» και «προϋποθέσεων για την ανάπτυξη».
Υπάρχει, επομένως, ανάγκη άμεσης προώθησης, εκπόνησης και έγκρισης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ στους Δήμους που δεν
διαθέτουν καθώς και επικαιροποίηση των υφιστάμενων,
βάσει των κατευθύνσεων, του Ειδικού Πλαισίου των ΑΠΕ
και γενικότερα των θεσμοθετημένων Χωροταξικών Πλαισίων, ώστε να αξιολογηθούν και να προβλεφθούν κατάλληλες περιοχές για την εγκατάσταση έργων αυτού του είδους .
Είναι επιτακτική συνεπώς, η ανάγκη άμεσης τροποποίησης -επικαιροποίησης των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ) και ειδικότερα των ΖΟΕ του νησιώτικου χώρου, όπου
δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ. Αυτό αναφέρεται στο
άρθρο 22 του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. (Ειδικές κατευθύνσεις για την τροποποίηση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου στις νησιωτικές περιοχές). Η τροποποίηση αυτή μπορεί
να επιτευχθεί ή με νομοθετική ρύθμιση ή με τροποποίηση
των Προεδρικών Διαταγμάτων ή με εκπόνηση ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ κατόπιν ειδικής μελέτης, η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ στις περιοχές αυτές
κατ’ εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου.
Απαιτείται, επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία του σχεδιασμού ο εξορθολογισμός, η αποσαφήνιση και η τυποποίηση του περιεχομένου κάθε επιπέδου σχεδιασμού ώστε να
μειωθούν οι επικαλύψεις που προκαλούν τριβές. Απαιτείται,
δηλαδή, ο προσδιορισμός με σαφήνεια του αντικειμένου του
κάθε επιπέδου σχεδιασμού και ιδίως το είδος των χωροθετούμενων έργων και δραστηριοτήτων, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο έργα και δραστηριότητες, π.χ. εθνικού ή
περιφερειακού επιπέδου (υπερτοπικής σημασίας) να χωροθετούνται από τοπικά σχέδια (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) ή το αντίθετο, ή ακόμη διαφορετικά εργαλεία να διευθετούν τον ίδιο
χώρο.
Είναι ενδεχομένως απαραίτητο να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης αποκλειστικής προθεσμίας για την προσαρμογή των κατώτερων ιεραρχικά σχεδίων στις προβλέψεις των
ανώτερων σχεδίων (Γενικό, Ειδικά, Περιφερειακά Πλαίσια).
Αντίστοιχη πρόβλεψη είχε συμπεριληφθεί στο άρθρο 7 του
Ν. 360/1976, η οποία όμως δεν διατηρήθηκε στον Ν. 2742/99
και ενδεχομένως σήμερα να είναι ιδιαίτερα απαραίτητη. Η
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τεκμηριωμένη προσαρμογή - εναρμόνιση των κατευθύνσεων
του κατώτερου σχεδιασμού στις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού θα αποτελέσει το «διαβατήριο» για την
ένταξη και τη χρηματοδότηση έργων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο έλλειμμα του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού προστίθεται ακόμη η έλλειψη δύο πολύ βασικών εργαλείων για την απρόσκοπτη προώθηση της αδειοδότησης των
έργων, που είναι το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο. Η διαδικασία χαρακτηρισμού της έκτασης εγκατάστασης από τις
δασικές υπηρεσίες και της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, καθώς και η διαδικασία απαλλοτρίωσης τμήματος της έκτασης που πιθανώς να απαιτηθεί είναι πολύ χρονοβόρες και ικανές να αποτρέψουν το ενδιαφέρον για υγιείς
επενδύσεις.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού θα επιτρέψει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και βιώσιμη οργάνωση του εθνικού χώρου,
προωθώντας ισόρροπα την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα, την επίσπευση των
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, την ισόρροπη διάχυση
των ευκαιριών ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της χώρας,
την ασφάλεια δικαίου με την έννοια της ασφαλούς και νόμιμης χωροθέτησης των έργων, την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τον εξορθολογισμό της διαδικασίας
της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και τον περιορισμό της εκτός
σχεδίου δόμησης.
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Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το έλλειμμα, εδώ και δεκαετίες, του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, είχε σαν
αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην ορθολογική ανάπτυξη και οργάνωση της χώρας, καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Οι σύγχρονες συγκυρίες και προκλήσεις όπως αυτές για
την ενέργεια κάνουν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε την υλοποίηση και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού.
Με τη θεσμοθέτηση του γενικού πλαισίου, των ειδικών
πλαισίων, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό των καταστημάτων κράτησης, των περιφερειακών πλαισίων, αλλά και με την επικαιροποίηση και
τελική διαμόρφωση των πλαισίων για τον παράκτιο και τον
ορεινό χώρο (τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί), η Ελλάδα αποκτά εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και
ενεργοποιείται έτσι η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος.
Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτού συνιστά μια από
τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη
χώρα και η οποία αποκτά ιδιαίτερη αξία από τη στιγμή που
θα υπάρξει η συνεχής αξιολόγηση και επικαιροποίηση του
σχεδιασμού αυτού, αλλά και η έγκαιρη εναρμόνισή του με
τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, μέσω των οποίων δίνεται
η «ευκαιρία» σε κάθε περιοχή να «αποφασίσει» η ίδια για
την ανάπτυξη και το μέλλον της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ειδικό πλαίσιο
για τις ΑΠΕ, το οποίο αποτελεί τη βάση του στρατηγικού
σχεδιασμού σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που
διακατέχονται από μια ιδιαίτερη δυναμική σήμερα. Με τη θεσμοθέτηση, όμως, του πλαισίου αυτού δεν επιτυγχάνεται και
η αυτόματη σημειακή χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εναρμόνιση των κατευθύνσεων
του με εκείνες του υποκείμενου σχεδιασμού.
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The new environmental philosophy that has been developed in the European Union (E.U.) was published in the Conclusions of the Council of Heads of Member States in March
2008. According to these conclusions, the aim or challenge
is the transition to a sustainable low-carbon economy, which
will be coordinated with sustainable development, competitiveness, food and energy security, and will ensure financial
and social cohesion.
The European Union has developed a number of legal instruments through which Renewable Energy Sources (RES)
are promoted. The latest of these instruments is Directive
2009/28/E.C. concerning RES. As part of the harmonised policy concerning the application of the Kyoto Protocol, it was
decided to restrict the growth in greenhouse gas emissions to
the level of +25% for 2008-2012 compared to base year emissions (1990). In this context, the use of RES was promoted
for electricity production, heating or cooling (Kyoto Protocol,
Law Number 3017/2007, PYS 5/27.2.2003)
Since 1997, when the Kyoto Protocol was signed, the investment projects in RES began to grow worldwide. The investment situation in this field can be seen as positive, since
even more countries have set the goal of an increase in electricity production through renewable energy sources. Specifically, 58 countries have set the integration of RES among
their goals, while more than 70 countries today produce some
quantity of wind energy, including developing countries, such
as China, Egypt, Mexico, Iran, and Brazil. The three leaders
are Germany, the USA and Spain, while India and China possess a very large installed capacity, holding the fourth and
fifth positions, respectively, in the 2007 world rankings
In Europe in 2009, about 10,526 MW of wind energy
were installed, of which 10,163 MW were installed in Member States of the EU. As a result, the installed capacity was
increased by 23% compared to 2008. Consequently, the year
2009 constitutes for the European Union the second consecutive year during which the largest amount of installed capacity was occupied by wind energy compared to other forms

of technology.
In Greece in 2008, wind energy, small hydro, biomass and
photovoltaics supplied 4.3% of gross domestic consumption,
hydropower provided 6%, and natural gas, which is derived
from imports, made up 22.5%. Oil, which is used mostly for
the operation of the electrical generation facilities of islands
that are not connected with the mainland, accounted for 13%,
and, finally, domestic lignite remained the main source of fuel
and covered 50.5% of the total electricity needs.
The dynamic growth of RES projects continued in our
country during the year 2009, too (installed power 1398
MW), but despite the significant increase, it was doubtful
whether Greece could accomplish the goal that was set by the
EU for 2010. The main reasons for this uncertainty were related to weaknesses that arose during the planning process,
to the reactions of local communities, to deficiencies in landscaping projects, and to problems concerning the connection
of RES sources due to the limited carrying capacity of the
transmission and distribution network for the absorption of
the generated energy.
Thus, in order to confront the malfunctions of the Greek
system and to carry forward the development of RES, significant initiatives were taken through the setting up of Operational Programmes for energy by the Ministry of
Development, the Development Law, the guaranteed market
prices of RES-generated energy, the new law 3851/2010 entitled ''Accelerating the development of Renewable Energy
Sources to address climate change'', and finally the rational
location of RES facilities through the establishment of the
Special Framework for Spatial Planning for RES.
Nevertheless, spatial planning deficiencies were noted in
area plans in the regional framework, in the General Urban
Plan, and in the Housing Control Zone, which constitute the
foremost appropriate level of design for the spot land planning of RES. Because of the age of those projects there was
no reference to directions concerning the land planning of
RES. As a result, significant malfunctions and delays arose
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in the licensing of investment, bureaucracy and investment
uncertainty strengthened, and the natural and human environment were poorly protected.
The establishment of a Special Framework concerning
RES constitutes a significant initiative that has as a goal the
formulation of RES landplaning policies by category of activity and space, based on the available data, at the national
level. Through this Framework, standards and criteria are established that will allow the creation of sustainable RES facilities and, secondly, their harmonious integration into the
natural and human environment. Among other things, clearer
guidelines to investors and licensing authorities are being
sought. This will contribute to the orientation of investment
to suitable installation areas in spatial terms, while reducing
the uncertainties and conflicts concerning the uses of land
that often arise in this field.
The Special Framework for RES Spatial Planning is not
geared only towards accomplishing automatically the siting
of renewable energy projects, but it is also intended to harmonise its directions with those of existing planning. Therefore, the immediate promotion of development is required,
together with approval of a General Urban Plan for municipalities that have no planning, and an update of the already
existing planning. All these will be based on the directions of
the Special Framework concerning RES and in general on the
directions of the already established planning frameworks.
Thus, the appropriate areas for the establishment of this kind
of projects will be predicted and evaluated.

Through the establishment of the Special Framework for
RES, but also through all the relevant recent design tools in
general (General Framework, Special Frameworks for Industry and Tourism, Regional Frameworks, Frameworks under
development in coastal and mountainous areas) Greece will
at last obtain a national planning strategy.
The integration of this planning constitutes one of the
most significant structural changes that have ever taken place
in this country, and becomes valuable for as long as there is
constant assessment and update of this planning, but provided
that its early harmonisation with the lower levels of planning
takes place. Thus, each area will have its own opportunity to
decide on its development and future.
This article identifies the gaps and weaknesses in spatial
planning concerning RES in Greece. It refers to the significance of local planning as a catalyst to accelerate the licensing
procedures of these projects, by presenting examples of European countries where spatial planning—and in particular
local planning—has proved to greatly facilitate the growing
production of electricity through RES. It points out the need
of an integrated approach to spatial planning, by identifying
the required changes through which local planning will constitute the necessary condition, the catalyst, for addressing the
current challenges in energy issues, while pursuing a balance
between human needs and conditions for growth.
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