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 ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων    

                 

                      

 ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.  

o Βέττα Καλλιόπη  

o Πέρκα Θεοπίστη  

o Τελιγιορίδου Ολυµπία  

o Φάµελλο Σωκράτη  

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ. 3889/4-2-2021 Ερώτηση   

 

   Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω 

αναφερόµενους Βουλευτές, σας γνωστοποιούµε ότι:  

� Για τη ∆. Μακεδονία, όπως και για τη Μεγαλόπολη, υλοποιείται το masterplan της ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης, το οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωµένο οδικό χάρτη για την προάσπιση της απασχόλησης και την 

αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της ∆. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και για το οποίο θα διατεθεί ποσό 

άνω των 5 δις ευρώ. Η Συντονιστική Επιτροπή ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η οποία το εκπόνησε, το έθεσε 

σε θεσµική ευρεία δηµόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι, άλλοι δηµόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς, αλλά και απλοί πολίτες από τη ∆. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη είχαν την ευκαιρία να 

καταθέσουν απόψεις, σχόλια και προτάσεις, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου. Το 

σχέδιο στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: 

o Καθαρή «πράσινη» ενέργεια 

o Βιοµηχανία, βιοτεχνία και εµπόριο 

o «Έξυπνη» αγροτική παραγωγή 

o Βιώσιµος τουρισµός 

o Τεχνολογία και εκπαίδευση 

Η προώθηση των ΑΠΕ στη ∆. Μακεδονία, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην περιβαλλοντική και χωροταξική   

νοµοθεσία, εντάσσεται στο σχέδιο για τη ∆ίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας στη 

«µεταλιγνιτική εποχή». Η παραγωγή «καθαρής - πράσινης» ενέργειας αποτελεί έναν εκ των πυλώνων του 

σχεδίου, µε υλοποίηση επενδύσεων από τις οποίες θα προκύψει άµεσο και έµµεσο όφελος για τους κατοίκους της 

περιοχής.   

� Ζητήµατα που αφορούν στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλοντος εξετάζονται για το κάθε έργο ξεχωριστά στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Κατά 

τη διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.    

� 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.  

� 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. 

� Η Υπουργική Απόφαση θεσµοθέτησης της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας, στο οποίο υφίστανται προβλέψεις για την ανάπτυξη ΑΠΕ, βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας, 

προκειµένου να λάβει υπόψη και να προσαρµοσθεί στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 155, του Ν. 4759/2020 

(ΦΕΚ Α΄ 245) περί Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, στο 

πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Επισηµαίνεται ότι το Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ και το Περιφερειακό Χωροταξικό 

Πλαίσιο ∆υτικής Μακεδονίας αποτελούν σχεδιασµό Στρατηγικού επιπέδου, µε τον οποίο οφείλουν να 

εναρµονίζονται τα Εδαφικά Σχέδια ∆ίκαιης Μετάβασης (υποκείµενος σχεδιασµός). 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ο Υπουργός  

 

 

 

                                Σκρέκας Κωνσταντίνος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 0 

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2 
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