
Παναγιώτης Παπασταματίου



To 2018 ήταν έτος σταθμός. Ήταν η χρονιά που έγιναν οι πρώτοι

διαγωνισμοί και ξεκίνησαν να λειτουργούν τα πρώτα έργα χωρίς το

καθεστώς Feed in Tariff. Κλείνει ο κύκλος που ξεκινήσαμε πριν από 25

χρόνια.

Από τους πρώτους διαγωνισμούς που έγιναν μέσα στο έτος

προέκυψαν δύο καίριες διαπιστώσεις:

• Η θετική διαπίστωση είναι ότι πέραν πάσης αμφιβολίας, η

αιολική ενέργεια είναι φθηνή μορφή ηλεκτροπαραγωγής. Ο

πυρετός του ανταγωνισμού όμως, δεν πρέπει να οδηγήσει

σε υπερβολές που θα θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα

των στόχων. Μεγαλύτερη ευθύνη πλέον πέφτει στην Πολιτεία,

που πρέπει να μειώσει ραγδαία το κόστος και το ρίσκο

αδειοδότησης των επενδύσεων.

• Η αρνητική διαπίστωση είναι ότι σήμερα, αυτό το πλαίσιο

ανάπτυξης και αδειοδότησης των έργων, δεν μπορεί να

υποστηρίξει το νέο καθεστώς των διαγωνισμών.



Για αυτό προτεραιότητα για την ΕΛΕΤΑΕΝ το νέο έτος είναι να

προωθηθεί η επαναστατική απλοποίηση του αδειοδοτικού

πλαισίου ώστε να γίνει συμβατό με το νέο καθεστώς των

διαγωνισμών και να εξυπηρετήσει τις αυξημένες απαιτήσεις που στο

δρόμο προς το 2030 και το 2050.

1. Τυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και

τροποποίησης αδειών παραγωγής.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

2. Η ΑΕΠΟ πρέπει:

• να συνδεθεί με ουσιαστικούς ελέγχους των επιπτώσεων και

όρους για την αντιμετώπισή τους,

• να ελαφρύνει ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες του

σχεδιασμού που εξετάζει,

ώστε η μεταβολή των τελευταίων να μην οδηγεί σε επανάληψη

της διαδικασίας.



3. Ως προς την εξέταση της επένδυσης από τις δασικές αρχές: (ι) η

γνωμοδότησή τους στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ δεν πρέπει να συνδέεται

«σκληρά» με τον τελικό λεπτομερή σχεδιασμό ώστε τα υπάρχει

ευελιξία (ιι) η γνωμοδότηση δεν πρέπει να εξαντλεί όλα τα επίπεδα

της ιεραρχίας (ιιι) η έγκριση του τελικού σχεδιασμού και των

οριστικών μελετών δεν μπορεί να οδηγεί σε ανατροπή της αρχικής

γνωμοδότησης στο βαθμό που δεν ξεφεύγει από τους γενικούς

όρους που έχει θέσει.

4. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μετά την επιλογή σε διαγωνισμό,

πρέπει να είναι πιο πλούσιο. Έτσι θα μειωθεί το ρίσκο έγκαιρης

επαν-αδειοδότησης που εμπεριέχει η βελτιστοποίηση του

σχεδιασμού. Περαιτέρω, θα μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα

αξιοποίησης της τεχνολογικής εξέλιξης.

5. Το πιστοποιητικό τύπου θα πρέπει να απαιτείται στη σύνδεση του

σταθμού



6. Απαιτείται ισότιμη αντιμετώπιση της αδειοδότησης των θερμικών

μονάδων ειδικά ως προς τα κάτωθι ζητήματα:

• Η ΡΑΕ πρέπει να αντιμετωπίζει μεγάλες επενδύσεις Α.Π.Ε. και

αιτήσεις θερμικών μονάδων εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου

• Η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου πρέπει να γίνεται με ίδιους

όρους ως προς την ωριμότητα αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) και την

εγγυοδοσία

• Η καθυστέρηση της αδειοδότησης δεν μπορεί να επιφέρει

υπερβολικές ποινές μόνο για τις Α.Π.Ε. – Κατάργηση τέλους

διακράτησης.



1. Σε συνεργασία με την WindEurope παρακολουθούμε τις εξελίξεις

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούμε να τις επηρεάσουμε υπέρ

των συμφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων της Χώρας μας.

2. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, και προς την ΓΔ Περιβάλλοντος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την περιβαλλοντική

νομοθεσία για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

3. Από φέτος έχουμε τα πρώτα αιολικά πάρκα με καθεστώς Feed In

Tarrif που συμπλήρωσαν 20ετία. Η ρύθμιση του θέματος της

συνέχισης της λειτουργίας και της ριζικής ανακαίνισης των

έργων αυτών είναι μέσα στις προτεραιότητές μας.

Η AGENDA ΤΟΥ 2019



4. Επίσης από φέτος ξεκίνησε να λειτουργεί η πρώτη κρίσιμη μάζα

έργων με καθεστώς Feed In Premium. Είναι κρίσιμο να

αποκρυσταλλωθεί το συντομότερο το πλαίσιο λειτουργίας αυτών

των έργων και να ρυθμιστούν το συντομότερο θέματα που

εκκρεμούν σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς αποζημίωσής τους.

5. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την βιωσιμότητα του

Λογαριασμού ΑΠΕ. Η μετεξέλιξη του συστήματος πρέπει να γίνει

με τρόπο ώστε να μην εκπέμπει ανησυχία και ανασφάλεια.

6. Συμμετέχουμε με προτάσεις στην ανάπτυξη των δικτύων, μέσης

και υψηλής τάσεως. Στόχος είναι:

• αφενός να ξεπεράσουμε φαινόμενα κορεσμού σε κρίσιμες

περιοχές αιολικού ενδιαφέροντος

• αφετέρου να δημιουργηθούν νέοι διάδρομοι για την μαζική

εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας.

Η AGENDA ΤΟΥ 2019



7. Για το κρίσιμο μέτωπο του Αιγαίου, παρακολουθούμε τις ραγδαίες

εξελίξεις της τεχνολογίας στα θαλάσσια αιολικά πάρκα και τις

πλωτές ανεμογεννήτριες. Πρέπει ήδη από τώρα η Πολιτεία να

τα εντάξει στον χωροταξικό της σχεδιασμό και να δώσει ξανά την

δυνατότητα μελέτης και αδειοδότησής τους.

8. Η επίτευξη των στόχων απαιτεί επιπλέον μεγάλες επενδύσεις στην

Αποθήκευση και σε μεγάλα χερσαία αιολικά, πολλά από τα οποία

σχεδιάζονται με ειδικές υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Για όλα

αυτά, προέχει η αποσαφήνιση του καθεστώτος αποζημίωσής τους.

9. Στο επίπεδο του Χωροταξικού Σχεδιασμού, είμαστε ανήσυχοι. Το

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του 2008 λειτούργησε -και

συνεχίζει να λειτουργεί- αποτελεσματικά και προσφέρει ασφάλεια

και ισότιμη αντιμετώπιση των επενδύσεων. Το επίτευγμα αυτό

πρέπει να διαφυλαχθεί.

Η AGENDA ΤΟΥ 2019



Το όραμα όμως της Χώρας δεν πρέπει να είναι απλά «να πιάσει τους

στόχους».

Δικό μας όραμα είναι να τοποθετηθούμε στην πρωτοπορία της

Ευρώπης.

Να καταστήσουμε την Χώρα μας εξαγωγό πράσινης ενέργειας.

Να αξιοποιήσουμε το πλούσιο φυσικό δυναμικό μας για να

συμβάλουμε στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στο

ενεργειακό παιχνίδι της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου

ΤΟ ΟΡΑΜΑ


