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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα. 
 

Θέμα: Σοβαρά ζητήματα σχετικά με την από 12.02.2021 πρόσκληση της ΡΑΕ για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε 

διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες 

ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις 

χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.» 

Κύριε Υπουργέ, 

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσίευσε στις 12.02.2021 πρόσκληση 

(http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2021/gen/1102?p=file&i=0)  

προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου 

«Ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα 

αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν 

από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.» συνολική δαπάνης 

150.000 Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 3 υποέργα (Βόρειας, Νότιας και Λοιπής Ελλάδας), 

δαπάνης 60.000, 60.000 και 30.000 Ευρώ αντίστοιχα. 

Ο συμβάσεις κάθε υποέργου θα είναι διάρκειας έως τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής έκαστης, ενώ οι προσφορές μπορούν κατατεθούν έως την 17η Φεβρουαρίου 2021 

και ώρα 12:00 π.μ. 

Συνοπτικά, τίθεται σοβαρό θέμα αφενός της διαθεσιμότητας, και αφετέρου της ποιότητας και 

πληρότητας των γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται ως πηγές στοιχείων για την 

αποτύπωση των περιορισμών σε γεωχωρικούς χάρτες (αρκετά απαραίτητα επίπεδα 

πληροφορίας δεν είναι αποτυπωμένα καν σε χάρτες, πολλώ δε μάλλον σε γεωχωρικά αρχεία). 

Ως ενδεικτικό μόνο παράδειγμα, μόνο οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοι χώροι και μνημεία είναι 

συνολικά 19.358 και δεν έχουν αποτυπωθεί ποτέ γεωχωρικά, αλλά τα όρια τους καθορίζονται 

μέσα από ξεχωριστό ΦΕΚ για τον κάθε χώρο. Δηλαδή, για τη δημιουργία ενός έγκυρου χάρτη 

αποκλεισμού βάσει των αποστάσεων από αρχαιολογικούς χώρους, θα πρέπει η ομάδα έργου 

να συγκεντρώσει, να μελετήσει τα ΦΕΚ και να «μεταφράσει» την περιγραφή των ορίων τους σε 
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στίγματα στον χάρτη. Μόνο για το επίπεδο πληροφορίας των αρχαιολογικών χώρων, και 

προκειμένου να ανταποκριθεί στην απαίτηση για σύμβαση διάρκειας ενός μήνα, η ομάδα 

εργασίας θα πρέπει να μοντελοποιεί εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους την ημέρα, 24 ώρες 

την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, κάτι που είναι προφανώς ανεφικτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

1. Εφόσον η ΡΑΕ δεν έχει αποτυπωμένες έως σήμερα με διανυσματική και γεωαναφερμένη 

μορφή τις περιοχές αποκλεισμού, τις ζώνες ασυμβατότητας και τις ζώνες που προκύπτουν 

από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., με ποιό τρόπο 

πραγματοποιεί την αξιολόγηση των αιτημάτων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής βάσει 

του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ; Πώς διασφαλίζει τη μη χορήγηση αδειών παραγωγής σε με 

επιτρεπόμενες περιοχές; 

2. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία να ανταποκριθεί στην ασφυκτική προθεσμία πέντε (5) 

ημερών προκειμένου να καταρτήσει και να υποβάλει στη ΡΑΕ μια άρτια τεχνική και 

οικονομική προσφορά; 

3. Πώς είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν, να τεκμηριωθούν και να αποτυπωθούν σε 

διανυσματική μορφή οι περιορισμοί που προβλέπονται από τα Ε.Π.Χ. Α.Π.Ε. μιας ολόκληρης 

περιφέρειας αλλά και από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια σε ισχύ, με συμβάσεις 

διάρκειας έως τριάντα (30) ημερών; Το χρονικό αυτό διάστημα δεν φαίνεται να επαρκεί 

ούτε καν για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των διαθέσιμων πηγών στοιχείων, πολλώ δε 

μάλλον για την επεξεργασία τους και αποτύπωση σε ηλεκτρονικά φύλλα και χάρτες. 

4. Πώς συμβιβάζεται η όψιμη αποτύπωση των περιορισμών του Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε. του 2008 στο 

γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ με την σε εξέλιξη αξιολόγηση και αναθεώρηση του 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.); 

5. Γιατί δεν θα ενσωματωθεί το τελικό παραδοτέο του έργου και στον ιστότοπο geo.rae.gr, 

αλλά μόνο στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση 

Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των 

σχετικών ελέγχων; Μήπως γιατί το κοινό θα έβλεπε εκατοντάδες άδειες παραγωγής, 

εγκατάστασης και λειτουργίας εντός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




