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ΘΔΜΑ: Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ Α.Π.Δ. ζηελ Κξήηε
Αμηόηηκε θ Πεξηθεξεηάξρε,
ηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ξόινπ καο σο ζύκβνπινπ ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ
θνξέσλ ηεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζε ζέκαηα πξσηνγελή ηνκέα θαη
πξνζηαζίαο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζα ζέιακε λα ζαο εθζέζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό
καο ηηο απόςεηο καο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.
Σν ΓΔΩΣΔ.Δ. – Π.Κ. πξνζπαζεί λα παξαθνινπζήζεη όζα ηειεπηαία ζπδεηνύληαη ή
ζπκβαίλνπλ επίζεκα θαη αλεπίζεκα ζηελ Κξήηε θαη αθνξνύλ ηηο Δγθαηαζηάζεηο
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).
Σν ΓΔΩΣΔΔ-ΠΚ πηζηεύεη ζηελ πξάζηλε Αλάπηπμε ε νπνία είλαη ε νξζνινγηθή θαη
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ κηαο πεξηνρήο από ηνπο αλζξώπνπο πνπ
δνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Σν ΓΔΩΣΔ.Δ. – Π.Κ. πηζηεύεη όηη δελ ππάξρεη ζρεδηαζκόο θαη όξην ζηα επελδπηηθά
ζρέδηα ησλ εηαηξεηώλ, ηε δηείζδπζε θαη ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθόκε
δηαπηζηώλεηαη, όηη δελ ππάξρεη ρσξνζέηεζε θαη ζρέδην δηαζύλδεζεο πξνθεηκέλνπ
λα κελ ππάξμνπλ κεγάιεο θιίκαθαο επεκβάζεηο - παξεκβάζεηο ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ. Ο έιεγρνο θαίλεηαη λα είλαη ππνηππώδεο ζηελ παξαρώξεζε αδεηώλ θαη
ζηε ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθώλ θαη θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ.

ήκεξα δηαπηζηώλεηαη αζάθεηα αλάκεζα ζην ξόιν ηνπ θξάηνπο, ησλ αξκόδησλ
θνξέσλ, ππνπξγείσλ θαη ππεξεζηώλ. Φαίλεηαη όηη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα νη
Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ απηέο νη επελδύζεηο
λα κελ έρνπλ ξόιν.
Γελ κπνξεί ζην βσκό ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ησλ ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ λα
ρσξνζεηνύληαη επελδύζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα αιινηώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο
ηόπνπ, ελώ δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνπηθνύο παξάγνληεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπο. Γελ κπνξεί θάπνηνο ν νπνίνο δελ δεη ζε έλα ηόπν λα απνθαζίδεη γηα απηόλ, θαη
κάιηζηα ρσξίο λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη απηή
ηνπ ε απόθαζε ζην κέιινλ ηεο πεξηνρήο.
Τα κύπια επωηήμαηα πος ππέπει να µαρ απαζσολήζοςν και να απανηηθούν
είναι:
Τπάξρνπλ θαη πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ζην θπζηθό ηνπίν ζηνπο θπζηθνύο
πόξνπο θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
θάζε πεξηνρήο;
Μήπσο ηειηθά ηέηνηεο επελδύζεηο καδηθήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο
δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα, από όζα ππόζρνληαη λα ιύζνπλ, λα
ππνβαζκίζνπλ αηζζεηηθά ηελ πεξηνρή, λα δξάζνπλ αξλεηηθά ζηνπο άιινπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο πεξηνρήο;
Θέινπκε λα εληζρύζνπκε ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε ηεο Κξήηεο, ηελ δηαηήξεζε
ησλ αλζξώπσλ ζηελ ελδνρώξα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο καο
επάξθεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα πξνβάινπκε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνύ; Αλ λαη ηόηε πνηεο ζα είλαη νη επηπηώζεηο αλ κεηαηξέςνπκε ηηο
βνπλνθνξθέο µαο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πξνο όθεινο
ιίγσλ;
Πνηνί ζα είλαη σθειεκέλνη θαη ζε ηη πνζνζηό, από όιεο απηέο ηηο επελδύζεηο;
νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ή ηνπ Γήκνπ, ν ίδηνο ν Γήκνο κέζα από ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε ή νη εηαηξείεο;
Με ηελ απξνγξακκάηηζηε θαη αλεμέιεγθηε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ
παξαγσγήο νηθνινγηθήο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε γε πςειήο
παξαγσγηθόηεηαο θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο θπηηθήο θαη ηεο δσηθήο
παξαγσγήο κήπσο ζπζηάδεηαη ε ήδε ηξνκεξά ειιεηκκαηηθή δηαηξνθηθή καο
απηάξθεηα θαη αζθάιεηα; Αλ ζπκβεί κηα θξίζε κήπσο ζα ηξώκε ηα
θσηνβνιηατθά κηαο θαη ν ηόπνο καο ζα έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα γήπεδν πνπ δελ
ζα παξάγεη ηίπνηα παξά κνλό κεηαλάζηεο, ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα, ρσξίο
θαηνίθνπο γηαηί ζα έρνπλ θύγεη γηαηί δελ ζα έρνπλ δνπιεία λα θάλνπλ;
Θέινπκε λα δεκηνπξγήζνκε κηα δπλακηθή θαη πνιπιεηηνπξγίθε νηθνλνκία
ζηελ Κξήηε πξνζαξκνζκέλε ζηα ζύγρξνλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά
δεδνκέλα; ή ζα δεκηνπξγήζνκε κηα νηθνλνκία πνπ ζα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ
θαηαλάισζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ δσξεάλ νη θπζηθνί
πόξνη απηνύ ηνπ ηόπνπ;

Η δηάζεζε ζεκαληηθώλ θνηλνηηθώλ ρξεκάησλ ζε επελδύζεηο κε θύξην όθεινο
ηνλ επηπιένλ πινπηηζκό επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ κε ηε βνήζεηα ηεο
λενζύζηαηεο ππεξεζίαο - “one stop shop” (sic) - Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ
Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ, κε ζαθή ξόιν ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθόιπλζε ησλ
αδεηνδνηήζεσλ γηα ηέηνηαο κνξθήο έξγα, κήπσο ζα βνεζήζνπλ ηελ
απαζρόιεζε ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Γαλία, αιιά δελ πξόθεηηαη λα σθειήζνπλ
ηελ Κξήηε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο;
Μήπσο νη πνιίηεο ζα σθεινύληαλ θαίξηα αλ εληζρπόηαλ ην ζρέδην (ην νπνίν
ππνζθάπηεηαη δηαξθώο από ην αηνιηθό ιόκππ) γηα εγθαηάζηαζε ειηαθώλ,
νηθηαθώλ ζηαζκώλ, πνπ ζπληζηνύλ κηθξέο επελδύζεηο, δελ επηβαξύλνπλ ην
πεξηβάιινλ θαη δελ πξνζβάιινπλ ην ηνπίν; (ύκθσλα κε κειέηεο ε
εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζηαζκώλ ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ ζα κπνξνύζαλ λα
θαιύςνπλ έλα ηεξάζηην πνζνζηό ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, ελώ ηαπηόρξνλα
ζα ελίζρπαλ νπζηαζηηθά ηε κηθξννηθνλνκία).
Γελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε θαη ζην όλνκα νπνηαζδήπνηε θξίζεο λα επηηξαπεί ε
δεκηνπξγία Έξγσλ ηα νπνία γίλνληαη κε βάζε κόλν επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα,
αθνινπζώληαο πηζηά ηνλ «καθξνρξόλην ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό» γηα ηελ εγθαηάζηαζε
έξγσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, πνπ έρεη γίλεη από επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο ζηελ Κξήηε
ρσξίο λα ξσηήζνπλ ηελ Κξήηε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.
ε κία επνρή πνπ νθείινπκε όινη λα αλαδεηθλύνπκε θαη λα πξνζηαηεύνπκε ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κξήηεο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα θαη ε
αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, δελ πξέπεη λα αλαπηπρηεί κία ζηξαηεγηθή
αληίζηξνθεο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία Έξγσλ πνπ πηζαλά ζα
πξνθαιέζνπλ ηε κε- αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ηνπ νξεηλνύ
όγθνπ ηνπ λεζηνύ, αιιά θαη ηεο ζπάληαο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Κξήηεο, ρσξίο θαλέλα
απνιύησο νπζηαζηηθό όθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Το ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ ζε καμιά πεπίπηωζη δεν είναι ενάνηια ζηιρ επενδύζειρ ζε
ΑΠΕ και άλλερ μοπθέρ εναλλακηικήρ διασείπιζηρ, όκσο πηζηεύεη όηη ε πεξηθέξεηα,
ν θάζε Γήκνο θαη
ε ηνπηθή θνηλσλία ζα πξέπεη λα παίμνπλ θαζνξηζηηθό θαη
πξσηεύνληα ξόιν ζηε ρσξνζέηεζε απηώλ ησλ ηεξάζηησλ επελδύζεσλ ώζηε λα µελ
ππνβαζκηζηνύλ νη θπζηθνί πόξνη θαη νη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο όπσο ν
Σνπξηζκόο, ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θηι. ζε βαζκό κε αλαζηξέςηκν.
Το ΓΕΩΤΕΕ-ΠΚ είναι ςπέπ ηων εναλλακηικών μοπθών ενέπγειαρ και ζηιρ
ΑΠΕ αλλά μέζα από ένα ζωζηό σωποηαξικό ζσεδιαζμό πος θα επιηπέπει μια
ιζόπποπη ανάπηςξη για ηον ηόπο και ένα ςγιέρ μέλλον για ηιρ επόμενερ γενιέρ.
ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΟ ΓΔΩΣΔΔ-ΠΚ ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ :
Η Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνµηθό, ην Σερληθό θαη
Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην λα νξγαλώζεη Ηκεξίδα κε ζέκα: Αλαλεώζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο, πξννπηηθέο, πξνβιήκαηα - Υσξνζέηεζε ηνπο ζηελ Κξήηε, κε ζηόρν ηελ
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ όισλ ησλ Γήκσλ.
Σελ εκεξίδα απηή ζα παξαθνινπζήζνπλ νη εθπξόζσπνη ησλ Γήκσλ

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εκεξίδαο ζα είλαη ν πξνβιεκαηηζκόο αλ καο ελδηαθέξνπλ νη
Α.Π.Δ. θαη γηαηί, αιιά θπξίσο ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα:
Α. ηηο Παξακέηξνπο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππ όςε γηα ηε ρσξνζέηεζε - ζρεδηαζκό ησλ
A.Π.E. π.ρ. Σνπξηζκόο, Αγξνηηθή Οηθνλνκία, Φπζηθό Πεξηβάιινλ, Αξραηνινγηθνί
Υώξνη θ.ι.π.
Β. ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα ηελ ρσξνζέηεζε ν θάζε Γήκνο
θαη ηα πηζαλά ζέκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ.
Ο θαζέλαο Γήκνο, αμηνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ εκεξίδαο ζα πξέπεη
λα πξνρσξήζεη ζηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ πεξηνρώλ πνπ πξνηείλεη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ.
Να γλσζηνπνηεζνύλ νη απνθάζεηο ησλ Γήκσλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζην Τπνπξγείν θαη
ζηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο Αηνιηθώλ πάξθσλ.

Γηα ηελ Γηνηθνύζα
Ο Πξόεδξνο ΓΔ

Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΔΦΑΝΑΚΗ

