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Θέμα: Η δράση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – Στόχοι διατήρησης για τις
περιοχές Natura

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ, στο πλαίσιο του
καταστατικού σκοπού της για την προώθηση της αιολικής ενέργειας και την επίτευξη των κλιματικών
και ενεργειακών στόχων της εθνικής πολιτικής, αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην τήρηση και εφαρμογή
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Άλλωστε
η αιολική ενέργεια είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την ανάσχεση της
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα, τον
πλανήτη και τον Άνθρωπο.
Μεταξύ άλλων, η ΕΛΕΤΑΕΝ διαχέει στα μέλη της και τις επιχειρήσεις του κλάδου, πληροφορίες,
τεκμηρίωση και επιστημονικό υλικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό αιολικών
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πάρκων και έχει συμμετάσχει σε πολλές σχετικές ενημερωτικές δράσεις και σεμινάρια ανά την
Ελλάδα, μόνη της ή σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και άλλους φορείς. Η προσπάθεια αυτή, σε
συνδυασμό πρωτίστως με τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις του
κλάδου, έχει οδηγήσει σε υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικές μελέτες και διαδικασίες σχεδιασμού και
ελέγχου πριν και μετά την κατασκευή αιολικών πάρκων. Φυσικά, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης.
Με βάση την αντίληψη ότι ανάπτυξη και προστασία της βιοποικιλότητας είναι έννοιες που μπορούν
να είναι συμβατές, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημασία της ορθής εφαρμογής των διατάξεων
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας (“Οδηγία
Natura”) και ειδικότερα αυτών για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης και των
απαραίτητων μέτρων διατήρησης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Οι
συγκεκριμένοι στόχοι θα επιτρέψουν την πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των
αναπτυξιακών έργων στις περιοχές του Δικτύου.
Πέραν του ουσιαστικού διακυβεύματος, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η
αναποτελεσματική ή ελλιπής συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις της Οδηγίας Natura,
θα θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη αφού απειλεί να εμπλέξει την Ελλάδα σε δικαστικές διαμάχες
με βάση πιθανώς, τη σχετική αιτιολογημένη γνώμη (reasoned opinion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε για άμεση σχετική δράση, στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να
συμβάλουμε σε συνεργασία πιθανώς με αναπτυξιακούς ή επιχειρηματικούς συνδέσμους που
παιδεύουν διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα (π.χ. τουρισμός, εξορυκτική βιομηχανία κλπ).
Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατά τη φάση εκπόνησης των Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των σχετικών Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων της
συντριπτικής πλειοψηφίας των υπό ανάπτυξη υπόχρεων αιολικών πάρκων, λαμβάνεται κάθε μέριμνα
ώστε να τεκμηριώνεται σε επίπεδο περιοχής Natura 2000 το ορθό πλαίσιο αναφοράς για την
διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, ως προς το οποίο αξιολογούνται οι επιπτώσεις της
προτεινόμενης επέμβασης. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ουσία
των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας Natura.
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας για το ως άνω σημαντικό και γενικότερης σημασίας θέμα, θα
θέλαμε συνοπτικά να αναφερθούμε σε ένα ειδικότερο ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο
των Α.Π.Ε. Η διαδικασία αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. (ΕΧΠ-ΑΠΕ),
η οποία έχει ήδη εκκινήσει από το Υπουργείο ΠΕΝ, αποτελεί αναντίλεκτα μια από τις κρισιμότερες
παραμέτρους για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.
Είναι γνωστή η θέση μας ότι το ΕΧΠ-ΑΠΕ πρέπει να περιέχει σαφείς διατάξεις και κανόνες που θα
εξασφαλίζουν άμεση, ενιαία και διαφανή εφαρμογή του σε όλη την Ελλάδα. Θεωρούμε επίσης ότι
δεν πρέπει να περιέχει οριζόντιους a priori αποκλεισμούς χωρίς αναλυτική και κατά περίπτωση
συγκεκριμένη τεκμηρίωση.

1

Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-319_EN.htm και
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_EN.htm
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Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας, το ΥΠΕΝ να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας όπου θα μετέχουν
εκπρόσωποι του κλάδου των Α.Π.Ε. και λοιπών φορέων, η οποία θα είναι σε επαφή με την μελετητική
ομάδα που θα αναλάβει την εκπόνηση της υποστηρικτικής μελέτης και της ΣΜΠΕ του ΕΧΠ-ΑΠΕ, με
σκοπό να διαβουλεύεται επί των σχετικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του
μελετητή. Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν θα βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης,
αφετέρου θα εμπλακεί νωρίς ο κλάδος στην αναθεώρηση του ΕΧΠ-ΑΠΕ με όλα τα προφανή οφέλη.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι πάντα στη διάθεση Σας για
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων στα ανωτέρω σημαντικά ζητήματα.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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