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Προς: 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192  
secmin@ypen.gr  
 
 
Κοινοποίηση: 

1. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά  
secdepmin.enrg@ypen.gr 

2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθ. Δημήτρη Οικονόμου 
secdepmin.envr@prv.ypeka.g  

3. Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 
ggenergy@ypen.gr 

4. Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Καθ. Κωνσταντίνο Αραβώση 

grggper@ypen.gr  

5. Γενικό Διευθυντή Ενέργειας ΥΠΕΝ κ. Δημήτρη Τσαλέμη 

tsalemisd@prv.ypeka.gr 

6. Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ κ. Κώστα Δημόπουλο 

k.dimopoulos@prv.ypeka.gr 

 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/158 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας»  

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Ενόψει της κρίσιμης κατάστασης για την πατρίδα μας εξαιτίας της κρίσης COVID-19, θα θέλαμε 

κατ’ αρχάς να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο αιολικός κλάδος και οι αιολικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και των ειδικών και 

προσαρμόζονται σε αυτές για περιορισμό των μετακινήσεων, με γνώμονα την προστασία της 

υγείας των εργαζομένων και των πολιτών και την υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής. 
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Παρά τις ανωτέρω προκλήσεις της καθημερινότητας, με την παρούσα σας υποβάλουμε 

αναλυτικές παρατηρήσεις για την εν θέματι διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις αυτές 

διαμορφώθηκαν μέσω μακράς ανταλλαγής απόψεων στα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ χωρίς 

φυσική επαφή. 

Συγκεκριμένα σας υποβάλουμε τρία έγγραφα: 

1. Αναλυτικό υπόμνημα με σχόλια στα Κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. 

2. Αναλυτικό υπόμνημα με σχόλια στο Κεφάλαιο του νομοσχεδίου που αφορά την άδεια 

παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

3. Το κείμενο του σχεδίου νόμου σε word, στο οποίο έχουν εντεθεί με παρακολούθηση 

αλλαγών (track changes) οι προτάσεις μας. 

Ιδιαιτέρως σημειώνουμε ότι μεταξύ των προτάσεων μας περιλαμβάνονται και μερικές νέες 

νομοθετικές ρυθμίσεις. Από αυτές οι προτεινόμενες διατάξεις που σας υποβάλλουμε για 

πρώτη φορά αφορούν: 

• τη δυνατότητα για παράταση προθεσμιών λόγω της έκτακτης κατάστασης από την κρίση 

κορωνοϊού,  

• τη δυνατότητα άμεσης υποβολής αιτήσεων από έργα που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό -

και άρα υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες- και πρέπει να τροποποιήσουν το πολύγωνό 

τους, 

• την ανάγκη να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και να μην κωλύονται από ανώριμα έργα, 

αιτήματα για τροποποιήσεις σχεδιασμού έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και 

έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή. 

Οι διατάξεις αυτές, λόγω της σημασίας τους, ίσως θα μπορούσαν να προωθηθούν νωρίτερα σε 

άλλο νομοσχέδιο που πιθανά συζητηθεί στη Βουλή πριν το εν θέματι. 

Όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται ήδη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η 

γενική μας παρατήρηση είναι ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση.  

Τόσο οι ρυθμίσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και αυτές  για 

την απλοποίηση της άδειας παραγωγής συνδυαζόμενες με τις επικείμενες, άκρως απαραίτητες, 

παρεμβάσεις στη λοιπή αδειοδότηση, μπορεί να διαμορφώσουν ένα καλύτερο νέο συνολικό 

αδειοδοτικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. Όμως, για την βελτιστοποίηση του προσδοκώμενου 

αποτελέσματος και για την ελαχιστοποίηση πιθανών παρενεργειών θεωρούμε ότι θα πρέπει 

οπωσδήποτε να ενσωματωθούν οι πιο σημαντικές από τις παρατηρήσεις μας.  

Από αυτές επιλέγουμε να καταγράψουμε συνοπτικά τις ακόλουθες: 

1. Οι νέες προθεσμίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και η 15ετής διάρκεια της ΑΕΠΟ 

θα πρέπει ρητά να καταλάβουν τις εκκρεμείς διαδικασίες και τις υφιστάμενες ΑΕΠΟ. 

2. Να μην απαιτείται υποβολή νέας ΜΠΕ για την τροποποίηση υφιστάμενης ΑΕΠΟ όταν οι 

τροποποιήσεις είναι βελτιωτικές (άρθρο 4) π.χ. όταν μειώνεται το πλήθος των 
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ανεμογεννητριών με αύξηση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών εντός του 

αδειοδοτημένου πολυγώνου. 

3. Στο άρθρο 46, πρέπει να επανέλθει οπωσδήποτε η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 19 του 

ν.1650/1986 που καταργείται με το σχέδιο νόμου σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η 

εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε περιοχές Natura ύστερα από τη διαδικασία της ΜΠΕ και της 

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. 

4. Δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα (που δίνεται με το άρθρο 46) να απαγορεύονται 

οριζόντια και επιλεκτικά από ζώνες προστασίας οικοτόπων και ειδών ή ζώνες βιώσιμης 

διαχείρισης φυσικών πόρων, οι εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. 

5. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες θα πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση των 

επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων στην κλιματική πολιτική και την ανάπτυξη. Η 

έγκριση των ΕΠΜ θα πρέπει να γίνεται με εμπλοκή των υπηρεσιών Χωροταξίας, Ενέργειας 

και Δασών (άρθρο 47, παρ. 2 και 4). 

6. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο ΥΠΕΝ να ορίζει μεταβατικά μέτρα προστασίας για μια περιοχή 

χωρίς ΠΔ, εάν δεν έχει εγκρίνει προηγουμένως την οικεία ΕΠΜ (άρθρο 47, παρ. 6) 

7. Δεν θα πρέπει να παύει -και μάλιστα αυτοδικαίως- η ισχύς μιας Βεβαίωσης όταν η 

Διοίκηση παραβιάζει τις προθεσμίες για γνωμοδότηση και εξ αυτού του λόγου ο 

επενδυτής δεν προλαβαίνει την προθεσμία που του ορίζει το άρθρο 12. 

8. Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες τροποποίησης των Βεβαιώσεων π.χ. να 

επιτρέπονται συνενώσεις αδειών ή μεταφορά ισχύος  μεταξύ τους (άρθρο 11, παρ. 13). 

9. Το Τέλος Διακράτησης (άρθρο 21) θα πρέπει να μειωθεί περισσότερο και να μην 

οφείλεται για έργα που έχουν ήδη υποβάλει Εγγυητική Επιστολή και για τα ειδικά έργα. 

10. Οι περιορισμοί του άρθρου 13 θα πρέπει να προσαρμοσθούν και να μην καταλαμβάνουν 

υφιστάμενες άδειες ούτε αιτήματα τροποποίησης νέων ή υφιστάμενων αδειών. 

Είμαστε στη διάθεσή σας και προτείνουμε μια τηλεδιάσκεψη με τους συνεργάτες σας για να 

συζητήσουμε τις παρατηρήσεις μας. 

 
  

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 


