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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ΄ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως αυτός ισχύει
μετά την τροποποίησή του με το ν. 3851/2010, η ΡΑΕ, κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας
παραγωγής εξετάζει «τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του
για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν
οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο………….».
Ως εκ τούτου, και προκειμένου η ΡΑΕ να προβεί στην άσκηση της εκ του νόμου αρμοδιότητάς της
για την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής βάσει των κριτηρίων του ν.
3851/2010, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου σας ή τυχόν άλλων αρμόδιων εποπτευόμενων από εσάς φορέων, να περιέλθει στην
Αρχή αναλυτικός κατάλογος, με τις περιοχές οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, εμπίπτουν σε ζώνες αποκλεισμού, ανά
τεχνολογία ΑΠΕ, και έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με σχετικές διοικητικές πράξεις ως
περιοχές ειδικής προστασίας, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και κάθε διαθέσιμο γεωγραφικό
στοιχείο σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών αυτών.
Η αποφασιστική συνδρομή σας στη συγκέντρωση των ανωτέρω κρίσιμων στοιχείων και η άμεση
ανταπόκρισή σας στο ως άνω αίτημα είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική άσκηση των σχετικών με τις ΑΠΕ αρμοδιοτήτων της Αρχής.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Ν. Βασιλάκος

