Κοινά σχόλια WWF Ελλάς και GREENPEACE επί του σχεδίου νόμου
«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Άρση του ορίου 1MWp για εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις αγροτικές γαίες υψηλής
παραγωγικότητας
Η Greenpeace και το WWF Ελλάς καλωσορίζουν τις διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οποίες
στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, η άρση της οριζόντιας
απαγόρευσης των φωτοβολταϊκών στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί
μία εξέλιξη που βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση υπό την προϋπόθεση ορθής
αντιμετώπισης της χωροθέτησης των ΑΠΕ συνολικά, εξέλιξη μάλιστα η οποία εδώ και
καιρό αποτελούσε πάγιο αίτημα προς εξέταση από τη μεριά των δύο οργανώσεων.
Η άρση της οριζόντιας απαγόρευσης – πάντα με την απαραίτητη προϋπόθεση της
επιβολής του ανώτατου ορίου κάλυψης 1% επί της συνολικής έκτασης της αγροτικής γης
ανά Περιφέρεια - αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ και να
στηρίξει ουσιαστικά και τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, επομένως και την
εμπλοκή όλων των πολιτών στη διαδικασία ενεργειακού μετασχηματισμού
αξιοποιώντας τις ΑΠΕ με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, στην κατεύθυνση της
μείωσης του ενεργειακού κόστους και βελτίωσης του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.
Ωστόσο το σχέδιο νόμου, χωρίς κάποια προφανή αιτία ή τεκμηρίωση, θέτει τον
επιπρόσθετο περιορισμό του ορίου του 1 MW στην ισχύ όλων των προς εγκατάσταση
τεχνολογιών ΑΠΕ.
Πέραν του γεγονότος του ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν προσφέρει επί της ουσίας
επιπρόσθετη προστασία στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, αφού ούτως ή
άλλως ισχύει το 1% της κάλυψης της αγροτικής έκτασης ως ανώτατο πλαφόν, φαίνεται
τελικά να δημιουργεί μία σειρά από σημαντικά προβλήματα που ενδεχομένως να μην
έχουν προβλεφθεί:
-

Επί της ουσίας αποκλείει όλα τα αιολικά πάρκα από την αγροτική γη. Η επιλογή
αυτή είναι σαφές πως ενισχύει περαιτέρω τις πιέσεις για εγκατάσταση των
αιολικών αποκλειστικά σε απομακρυσμένες βουνοκορφές, απρόσιτες περιοχές και
περιοχές ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και εν γένει σε περιοχές με περιορισμένη
φέρουσα ικανότητα. Δεδομένων των έντονων αντιδράσεων που ήδη υπάρχουν για
την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων σε αυτές τις περιοχές, ο συγκεκριμένος

-

περιορισμός κρίνεται παράλογος και αναποτελεσματικός, δημιουργώντας νέα
προβλήματα αντί να επιλύσει.
Υποχρεώνει επιπλέον την εγκατάσταση των μεγαλύτερων έργων ΑΠΕ
(φωτοβολταϊκά, αιολικά) που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κλιματικών και
ενεργειακών στόχων σε δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες υποδομές. Κάτι τέτοιο εκτιμούμε πως θα επιβαρύνει ακόμα
περισσότερο με αχρείαστες υποδομές και καλώδια υψηλής τάσης την ελληνική
ύπαιθρο αλλά και κόστος τον καταναλωτή.

Οι δύο οργανώσεις, εν όψει μάλιστα της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις ΑΠΕ, εκφράζουν την ανησυχία ότι ο αποκλεισμός έργων από τις
περιοχές όπου ήδη υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα θα δημιουργήσει σημαντικά
προβλήματα στην εύλογη ανάπτυξη των πηγών καθαρής ενέργειας που χρειάζεται η χώρα
για την επίτευξη των αναθεωρημένων κλιματικών και ενεργειακών στόχων, τη στιγμή
μάλιστα που η κλιματική κρίση επιταχύνεται.
Είναι σημαντικό η άρση των στρεβλώσεων να πραγματοποιείται χωρίς τη δημιουργία
νέων. Greenpeace και WWF Ελλάς ζητούν την αφαίρεση του εν λόγω περιορισμού στην
ισχύ των ΑΠΕ στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

