
 
 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της 

αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -Β΄ φάση, Αδειοδότηση 

παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών 

Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια 

και την προστασία του περιβάλλοντος» 

 

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση χωροθέτησης Πιλοτικών Θαλάσσιων πλωτών Φωτοβολταικών 

Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) σε  περιοχές Natura» 

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η κυβέρνηση με την ρύθμιση της παρ.7 του άρθρου 91 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου 

επιτρέπει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης την χωροθέτηση Πιλοτικών 

Θαλάσσιών πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εντός προστατευόμενων περιοχών 

και συγκεκριμένα εντός των ζωνών προστασίας και διαχείρισης των παρ. 4β, 4γ και 4δ του 

άρθρου 19 του ν.1650/1986. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ , η ανάπτυξη όμως αυτή μπορεί να τελεσφορήσει 

μόνο αν συνδυαστεί με την ολοκλήρωση των εργαλείων προστασίας του περιβάλλοντος που 

είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ,όπως αποτυπώνεται και στο πρόγραμμά μας, είναι ότι δεν γίνεται να 

συνεχίζεται η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ κατηγορίας Α1 στις περιοχές Natura 2000, μέχρι την 

έκδοση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), την ολοκλήρωση των Προεδρικών 

Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης (διαδικασία που με βάση τον προγραμματισμό μας 

θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021), αλλά και την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο ακόμα περιμένουμε και μάλιστα πρόσφατα έλαβε και παράταση 

για ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη αναστολή θεωρούμε ότι οφείλει να ισχύσει και για έργα 

πιλοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.  

Δεν προκύπτει  από την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης για ποιο λόγο  η κυβέρνηση   

επιλέγει να χωροθετηθούν έργα πιλοτικά και μάλιστα συγκεκριμένου αριθμού (10),  μέσα σε 

περιοχές Natura 2000 ( θαλάσσιες, χερσαίες και αιγιαλού ). Η συγκεκριμένη επιλογή δεν 

στηρίζεται σε  λόγους υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, που θα δικαιολογούσαν την 

χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων σε περιοχές που απαγορεύονται αντίστοιχης κλίμακας και 

τύπου επεμβάσεις. Στο σημείο αυτό τίθεται και άλλο ένα ζήτημα: κατά κανόνα τα «πιλοτικά» 

έργα είναι μικρής χρονικής διάρκειας, έτσι ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα για 



την κανονική λειτουργία του εκάστοτε έργου, να εντοπιστούν τα ζητήματα που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ή να εξετάζονται διεξοδικά και να αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία και 

εμπειρία σε αυτά. Σε ό,τι αφορά όμως τους Π.Θ.Π.Φ.Σ., η παραχώρηση της χρήσης των 

θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων θα είναι διάρκειας 22 ετών, ενώ η διάρκεια της σύμβασης 

σύνδεσης θα είναι 20 έτη. Επομένως, πρόκειται για μακράς διάρκειας εγκατάσταση των 

σταθμών, η οποία θα φέρει ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε θαλάσσια 

οικοσυστήματα με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας, χωρίς την ασφάλεια δικαίου που θα 

προσέφερε η ύπαρξη Προεδρικού Διατάγματος για τις προστατευόμενες περιοχές αλλά κυρίως 

χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου ή αντίδρασης της πολιτείας σε περίπτωση που διαπιστωθούν 

σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. . 

Για τους παραπάνω λόγους με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητή απαγόρευση της 

χωροθέτησης Π.Θ.Π.Φ.Σ. εντός προστατευόμενων περιοχών και διαγραφή της αντίστοιχης 

παραγράφου του άρθρου 91. Η χωροθέτηση εκτός προστατευόμενων περιοχών θα διευκολύνει 

την πιλοτική λειτουργία και τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για τις επιπτώσεις των πλωτών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών, προκειμένου να 

επεκταθεί η εφαρμογή τους.  

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

Άρθρο … 

 

1. «Απαγορεύεται η χωροθέτηση Πιλοτικών Θαλάσσιων πλωτών Φωτοβολταικών Σταθμών 

(Π.Θ.Π.Φ.Σ.) στις προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν.1650/1986 και στις ζώνες 

προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αυτών που έχουν οριστεί με πδ σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου αυτού» 

 

 

2. «Η παρ.7 του άρθρου 91 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου διαγράφεται».  

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 

 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές 

 

Φάμελλος Σωκράτης 

Πέρκα Θεοπίστη 

Αποστόλου Βαγγέλης 

Αραχωβίτης Σταύρος  

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

Γιαννούλης Χρήστος 

Καφαντάρη Χαρά 

Μαμουλάκης Χάρης 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 



Νοτοπούλου Κατερίνα 

Παππάς Νίκος 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τζάκρη Θεοδώρα 

Τσακαλώτος Ευκλείδης 

Χαρίτσης Αλέξης 

 

 

 

 

 


