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Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Θέμα:  Διατάξεις για τις Α.Π.Ε. στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του 

δομημένου περιβάλλοντος» 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θέτουμε υπόψη Σας σκέψεις και προτάσεις επί των διατάξεων που 

αφορούν τις Α.Π.Ε. και έχουν ενσωματωθεί στο εν θέματι σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη 

Βουλή. 

 

Άρθρο 131, παρ. 10. 

Η προτεινόμενη διατύπωση μπορεί να παρερμηνευθεί ότι οι αναφερόμενες εκεί εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν με τη θετική απόφαση επιλογής ενός σταθμού από την ανταγωνιστική 

διαδικασία. Αυτό φυσικά δεν είναι λογικό και ούτε βεβαίως θα εννοούσε κάτι τέτοιο ο συντάκτης.  

Για αυτό απαιτείται να προστεθεί η διευκρίνιση ότι η συγκεκριμένη διάταξη ενεργοποιείται εφόσον 

συντρέξουν οι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: 
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«Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές α) για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία 

υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 

β) για την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική 

λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν, 

εφόσον συντρέξουν οι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωσή τους, υπέρ του 

Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρ. 143 του ν.4001/2011 (Α’ 179).» 

Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε ότι το νέο καθεστώς των ανταγωνιστικών δημοπρασιών 

επιβάλει την αναθεώρηση πολλών πτυχών της αδειοδοτικής διαδικασίας ώστε αυτή να γίνει 

συμβατή με το νέο περιβάλλον. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται: 

1. η κατάργηση της υποχρέωσης εγγυοδοσίας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, 

αφού δεν είναι εύλογο να υφίσταται αυτή η υποχρέωση από ένα έργο χωρίς αυτό να έχει 

επιλεγεί από μια δημοπρασία, 

2. η κατάργηση, ή τουλάχιστον η αναστολή, της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους 

διακράτησης αδειών παραγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι το βασικό επιχείρημα του κλάδου μας 

κατά το χρόνο θέσπισης της συγκεκριμένης διάταξης από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ήταν 

ότι δεν είναι δυνατό το κράτος να φορολογεί επιχειρήσεις εξαιτίας της καθυστέρησης που η 

δική του γραφειοκρατία προκαλεί. Το επιχείρημα αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σήμερα, που 

οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν την προκήρυξη των ανταγωνιστικών 

δημοπρασιών. 

Άλλωστε οι δύο αυτές υποχρεώσεις (εγγυοδοσία, τέλος διακράτησης) έχουν ήδη επιτελέσει το 

σκοπό για τον οποίο θεσπίσθηκαν αφού, κατ’ εφαρμογή τους, πολλά έργα έχουν ακυρωθεί ή 

εγκαταλειφτεί. 

  

 Άρθρο 132 

Είναι θετική η προσπάθεια του Υπουργείου να διατηρήσει ζωντανές υπό ανάπτυξη επενδύσεις και 

να τις προστατεύσει από κινδύνους ή καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνονται. Όμως η 

προτεινόμενη καταληκτική προθεσμία της παράτασης είναι αδίκως μικρή και ανεπαρκής. 

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα που δεν προσμετρείται στη διάρκεια ισχύος της άδειας παύει 

με την έκδοση της ΥΑ της παρ. 2 του αρ. 7 του ν.4414/2016. Αυτή όμως είναι απλώς η απόφαση 

που καθορίζει τα έργα ποιών τεχνολογιών θα έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε δημοπρασίες και 

ποια όχι. 

Στην περίπτωση έργων που υπόκεινται στην υποχρέωση δημοπρασιών, η απόφαση της παρ. 2 δεν 

προσφέρει κάποια ορατότητα σε σχέση με το χρόνο επαν-ενεργοποίησης της ανάπτυξής τους. Για 

την περίπτωση αυτή ως πέρας του χρονικού διαστήματος για κάθε συγκεκριμένο έργο 

πρέπει να τεθεί η δημοσίευση της πρώτης προκήρυξης από τη ΡΑΕ που προβλέπεται στη 

παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν.4414/2016, στην οποία (προκήρυξη) έχει δικαίωμα 

να συμμετάσχει το έργο αυτό. 

Σημειώνουμε ότι τουλάχιστον έως το ίδιο χρονικό σημείο (της πρώτης προκήρυξης) 

πρέπει να αναστέλλεται και ο χρόνος που προσμετρείται για τη έναρξη της  υποχρέωσης 
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για την καταβολή του ετήσιου τέλους διακράτησης αδειών, αρχής γενομένης από την 

9.8.2016 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν.4414/2016). Προτείνουμε επομένως το συγκεκριμένο 

άρθρο 132 να συμπληρωθεί με κατάλληλη διάταξη. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

 


