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ΚΟΙΝ.:
1.

Βουλευτή κ. Ξανθόπουλο Θεόφιλο

2.

Βουλευτή κα Κεφαλίδου Χσρά

3.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

4.

Υπουργείο Τουρισµού

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ:
α) Η µε αριθµό πρωτ. 6368/5-5-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ξανθόπουλου Θεόφιλου
β) Η µε αριθµό πρωτ. 6928/28-5-2021 Ερώτηση της Βουλευτού κας Κεφαλίδου Χαράς

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές
κ.κ. Ξανθόπουλο Θεόφιλο και Κεφαλίδου Χαρά, κοινοποιούµε:
Το µε α.π. Ο-87689/17-5-2021 έγγραφο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας.
Το µε α.π. 91884/31-5-2021 έγγραφο της Α.∆. Μακεδονίας – Θράκης.
Επισηµαίνουµε ότι:
Ζητήµατα που αφορούν στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον εξετάζονται για το κάθε έργο ξεχωριστά στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υλοποιώντας το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα, τον
τελευταίο ενάµισι χρόνο έχει προχωρήσει σε µία σειρά από θεσµικές παρεµβάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί µε
ορθολογικό τρόπο ο φιλόδοξος στόχος, ο οποίος έχει τεθεί για τις ΑΠΕ.
Αναφορικά µε τις Ενεργειακές Κοινότητες, το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται σχέδιο νόµου µε σκοπό την πλήρη αναµόρφωση
του κανονιστικού πλαισίου το οποίο διέπει το θεσµό. Η επεξεργασία γίνεται σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά
στη συµβατότητα του εθνικού πλαισίου για τις Ε.Κοιν. µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία το άρθρο 16 «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών» της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) και το άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές (αναδιατύπωση). Ο δεύτερος άξονας αφορά στην άρση εµποδίων και την επίλυση
προβληµάτων που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του ν.4513/2018, η οποία θα επιτρέψει την χρηµατοδότησή τους.
Παρότι θεωρούµε ότι το υφιστάµενο, περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, θεσµικό πλαίσιο είναι επαρκές
για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθολογικής ανάπτυξης µονάδων ΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µεριµνά για τον συνεχή εκσυγχρονισµό του. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του

υφιστάµενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, µε στόχους την ενεργειακή αναβάθµιση της Χώρας, που θα
προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά πεδία δραστηριότητας, και τη διασφάλιση δηµιουργίας βιώσιµων
εγκαταστάσεων µέσω της αρµονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο.

Ο Υπουργός

Σκρέκας Κωνσταντίνος

Επισυνάπτονται: Τα αναφερόµενα έγγραφα

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνηµµένων: 11
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 13

