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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Θέζεηο ηεο Α΄ ΚΟΚΔ ζρεηηθά κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ ΑΠΕ
Η Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο-Δσδεθαλήζνπ (Α΄ ΚΟΚΔ), ζηα πιαίζηα ηνπ ξόινπ θαη ηνπ
έξγνπ όισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
θνηλώλ κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε ζηόρσλ:


ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζεξακαηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο, θαη



ηεο πξνώζεζεο ηνπ αεηθόξνπ θπλεγηνύ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Επξώπε, ζύκθσλα κε ηηο
επηηαγέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, σο κέζνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο
δηαηήξεζεο ηεο θύζεο,

ζεσξεί παξεκβαίλνληαο, όηη πξέπεη λα ηίζεληαη νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ΑΠΕ, κέζα
από ην πξνσζνύκελν γηα ςήθηζε ζρεηηθό λνκνζρέδην. Σα θξηηήξηα απηά πξέπεη λα ζπλδηακνξθώλνληαη κε ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη γηα ηνλ
ζθνπό απηό απαηηείηαη νινθιεξσκέλνο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο.
Να αλαθέξνπκε εδώ όηη ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ε Επξσπατθή Επηηξνπή ηνλίδεη ηε ζεκαζία γηα
ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ, κε ηνλ νξηζκό πεξηνρώλ απνθιεηζκνύ,
ελώ δίλεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο, κε εθηίκεζε ησλ
επηπηώζεσλ πνπ ζα έρεη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ πάξθσλ, κε ηνπο δξόκνπο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ
απαηηνύληαη, ζε πεξηνρέο πςειήο βηνπνηθηιόηεηαο. πλεπώο, ε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο
ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο κέζσ ελόο νξζνύ ζηξαηεγηθνύ
ζρεδηαζκνύ θαη λα κε γίλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη επελδπηηθώλ πξνηηκήζεσλ θαη αηνιηθνύ
δπλακηθνύ.
Ελ θαηαθιείδη ζεσξνύκε, σο πξόηαζε, όηη ζα πξέπεη λα ζπληαρζνύλ αλά λνκό θαη αλά πεξηθέξεηα
ηεο ρώξαο θαη αλά ΑΠΕ, ράξηεο κε ζαθή πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ εγθαηάζηαζεο ΑΠΕ,
απνθιείνληαο θπζηθά ηηο πεξηνρέο πςειήο βηνπνηθηιόηεηαο. Η ραξηνγξάθεζε απηή ζα βνεζνύζε
θαη ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ρσξνζέηεζεο ησλ επελδύζεσλ ΑΠΕ, ελώ ζα παξείρε θαη άκεζε
εηθόλα ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θάζε λνκνύ γηα ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ επελδύζεσλ.
Οη παξαπάλσ ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο Α΄ ΚΟΚΔ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Ελέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζώο θαη ζηνπο βνπιεπηέο ηεο Κξήηεο θαη Δσδεθαλήζνπ
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ λόκνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο
αλάπηπμεο ησλ ΑΠΕ.

