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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1258/2010
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΕ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Π.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 04/08/2010 και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Β΄85/04.06.2010).
3. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει, ΦΕΚΒ΄2464/3.12.2008.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο−42116/17.6.2010 επιστολή προς το Υπουργείο
Π.Ε.Κ.Α.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο−42217/06.07.2010 επιστολή προς το Υπουργείο
Πολιτισμού.
6. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118615/28.07.2010 δίσκο οπτικής αποθήκευσης
(CD) που απεστάλη από το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118872 /02.08.2010 επιστολή του Υπουργείου
Πολιτισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, 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………….».
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Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο−42116/17.6.2010 επιστολή προς το
Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο−42217/06.07.2010 επιστολή προς
το Υπουργείο Πολιτισμού, αιτήθηκε την ενημέρωση της με αναλυτικό κατάλογο, για τις
περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, αποτελούν ζώνες αποκλεισμού για την εγκατάσταση σταθμών
ΑΠΕ, ανά τεχνολογία ΑΠΕ, και έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με σχετικές
διοικητικές πράξεις ως περιοχές ειδικής προστασίας, καθώς και κάθε διαθέσιμο γεωγραφικό
στοιχείο σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών αυτών.
Επειδή, σε απάντηση των ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στη ΡΑΕ, στις 28/07/2010
(αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118615) δίσκος οπτικής αποθήκευσης ( CD ) από το Υπουργείο
Π.Ε.Κ.Α και η επιστολή με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118872 /02.08.2010 του ΥΠ.ΠΟ.
Επειδή, εξαιρουμένων των περιοχών που αποτελούν ζώνες αποκλεισμού για την
εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για τις οποίες προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια μέσω
συντεταγμένων και περιέχονται στον ανωτέρω δίσκο οπτικής αποθήκευσης ( CD ) του
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, τα υπόλοιπα ως άνω στοιχεία, είναι προδήλως ελλιπή ως προς τον
προσδιορισμό των οριοθετημένων ζωνών αποκλεισμού «κατά τρόπο ειδικό και
συγκεκριμένο».
Επειδή, σε καμία περίπτωση η κατά τα ανωτέρω έλλειψη στοιχείων για τις ζώνες
αποκλεισμού δεν είναι δυνατό να αποτελέσει λόγο αναστολής ή καθυστέρησης της
εξέτασης των αιτημάτων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής αφενός επειδή δεν υφίσταται
καμία σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αφετέρου επειδή αντίθετα οι σχετικές προθεσμίες που
προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει και στην παράγραφο του άρθρου
15 του ν.3851/2010, είναι αποκλειστικές, γεγονός που επιφέρει έννομες συνέπειες.
Επειδή, η συμβατότητα κάθε έργου με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ όπως ισχύει, εξετάζεται μετά την έκδοση της άδειας
παραγωγής, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο πλαίσιο της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, είναι προφανές ότι η κρίση της ΡΑΕ σχετικά με την χωροθέτηση ή
μη του έργου σε ζώνη αποκλεισμού, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την περιβαλλοντική
αρχή η οποία είναι η αρμόδια στη συνέχεια να αποφανθεί οριστικά και δεσμευτικά κατά
την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητάς της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
Αποφασίζει:
Α) τη δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας της, των ανωτέρω επιστολών και στοιχείων,
προς γνώση των ενδιαφερομένων
Β) την αξιολόγηση των αιτημάτων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής σύμφωνα με τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει για τις κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο
οριοθετημένες ζώνες αποκλεισμού, κατά το χρόνο της αξιολόγησης.
Αθήνα, 04/08/2010
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Ν. Βασιλάκος
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