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Θέμα:  Θέμα επικαιρότητας για την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Ευχαριστούμε για τη συνάντηση που μας παραχωρήσατε. 

Όπως γνωρίζετε η αιολική ενέργεια είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, ειδικά για την Ελλάδα με το πλούσιο αιολικό 

δυναμικό, η αιολική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για έξοδο από την οικονομική 

κρίση, την διάχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. 

Ήδη τα 2.500 MW αιολικών πάρκων που λειτουργούν έχουν συμβάλει στην τόνωση της 

εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών μέσω: 

• των επενδύσεων που έγιναν και γίνονται για την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Σημειώνεται 

ότι η εθνική προστιθέμενη αξία από την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου μπορεί να ανέλθει σε 

35%, ήτοι υπερδιπλάσια από το αντίστοιχο μέγεθος ενός συμβατικού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής, 

• της απασχόλησης που έχουν δημιουργήσει. Συγκεκριμένα, με βάση στατιστική έρευνα που είχε 

πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν μεταξύ των αιολικών επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις αυτές 

δημιουργούσαν 1 μόνιμη άμεση θέση εργασία ανά εν λειτουργία MW (χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η έμμεση απασχόληση ή η απασχόληση κατά την κατασκευή). Η απασχόληση αυτή είναι 
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πολλαπλάσια των θέσεων εργασίας που δημιουργεί η λειτουργία ενός σύγχρονου σταθμού 

φυσικού αερίου, 

• της μείωσης της εισαγωγής καυσίμων, γεγονός που βελτιώνει τους εθνικούς μακροοικονομικούς 

δείκτες, 

• του τέλους 3% του τζίρου τους που διοχετεύεται στους ΟΤΑ για αναπτυξιακά έργα και στους 

λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων,  

• των ποσών που έχουν καταβάλει για την πραγματοποίηση εκτεταμένων αναδασώσεων κλπ. 

Για την διασφάλιση αυτών των ωφελειών απαιτείται δράση.  

Σας επισυνάπτουμε, λοιπόν, μια σύντομη καταγραφή υπό την μορφή σημείων των βασικών θεμάτων 

της άμεσης επικαιρότητας. Επίσης επισυνάπτουμε ένα βασικό κείμενο ιδεών και προτάσεων για το 

πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις νέες Α.Π.Ε. 

Πέραν αυτών, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τρία στρατηγικής φύσης ζητήματα που αφορούν τον 

κλάδο και για τα οποία ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί Σας και με τους συνεργάτες 

Σας: 

1) Η κατάρτιση του ενεργειακού σχεδιασμού με σκοπό της εξειδίκευση του στόχου Α.Π.Ε. για 

το 2030 και την αποτελεσματική πορεία για την επίτευξή του 

2) Η διαμόρφωση αποτελεσματικού και ασφαλούς πλαισίου για την αδειοδότηση και τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων αιολικών πάρκων. 

3) Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εκ μέρους της Κυβέρνησης, σε πολιτικό επίπεδο και 

επίπεδο διοίκησης, για την επικοινωνία και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (τοπικές 

κοινωνίες, υπηρεσιακοί παράγοντες κλπ.) για τα οφέλη και την αναγκαιότητα ανάπτυξης των 

αιολικών πάρκων. 

Με τις σκέψεις αυτές προσδοκούμε σε τακτική και μόνιμη συνεργασία για την προώθηση της αιολικής 

ενέργειας και των Α.Π.Ε. γενικότερα. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ 
 
 

Συνημμένα 

- Λίστα με τα βασικά θέματα της συνάντησης 

- Κείμενο εργασίας για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για τις νέες Α.Π.Ε.  
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Θέματα συνάντησης με Υπουργό ΠΕΝ 

19/12/2017 

 

1. Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚ) 

• Ο θεσμός των ΕK είναι ένα θετικό μέτρο που μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις 

Α.Π.Ε. και τη κοινωνία. Μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τη διάχυση της ανάπτυξης και την 

τόνωση της κοινωνικής αποδοχής των Α.Π.Ε. 

• Τα κίνητρα για τις ΕΚ πρέπει να είναι επαρκή και να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του νέου θεσμού χωρίς να οδηγούν σε αλλοίωση του ανταγωνισμού ή σε 

υπερβολική αδικία σε βάρος των υπόλοιπων παραγωγών. Ενδεικτικά: 

- Η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης 

(τελευταίο εδάφιο, παρ. 6, αρ. 11) δεν πρέπει να ισχύει έναντι αιτημάτων άλλων 

παραγωγών που έχουν ήδη υποβληθεί σε κορεσμένες περιοχές (τα οποία αναμένουν ήδη 

για πολλά χρόνια την ικανοποίησή τους). 

- Οι προνομιακοί όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς (παρ. 2, αρ. 11) πρέπει να συζητηθούν 

ενδελεχώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν πρέπει να αφορούν εκπτώσεις στην ωριμότητα 

των έργων για να μην εμφανιστούν στρεβλώσεις ανάλογες με αυτές της Γερμανίας. 

2. Χρέωση Προμηθευτών (ΧΠ) 

• Είναι σημαντική η προσπάθεια του Υπουργείου, που ξεκίνησε με το Ν.4414/2016, να 

εξορθολογήσει με δίκαιο και καινοτόμο τρόπο τη μέθοδο χρηματοδότησης του ΕΛΑΠΕ 

αίροντας τις σχετικές στρεβλώσεις. Η ΕΛΕΤΑΕΝ προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της 

να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και στο πλαίσιο αυτό είχε επαφές και με τους εκπροσώπους 

των θεσμών. 

• Η προσαρμογή της ΧΠ  που προβλέπεται στο κείμενο της 3ης αξιολόγησης, πρέπει να γίνει σε 

στενή συνεργασία με τον κλάδο ώστε να εφαρμοσθεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο με τη 

λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού (target model). 

• Βασική αρχή που πρέπει να σεβαστεί η προσαρμογή της ΧΠ είναι η αποτύπωση του οφέλους 

που λαμβάνουν οι προμηθευτές από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και η αξιοποίηση της αξίας 

αυτής υπέρ των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών.  

3. Υποθαλάσσιο καλώδιο Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος για τα νέα αιολικά πάρκα στη νότια 

Εύβοια:  

• H νομοθετική πρωτοβουλία που είχε λάβει το ΥΠΕΝ πριν από ένα έτος ήταν σημαντική. 

Δυστυχώς όμως, για λόγους που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη των παραγωγών, ο σκοπός της 

δεν έχει εκπληρωθεί.  Για αυτό: 

Πρέπει να υπάρξει ικανή επέκταση της προθεσμίας της 31.12.2017 για την υπογραφή των 

προβλεπόμενων συμβάσεων σύνδεσης και τις αντίστοιχες πληρωμές. Είναι απαραίτητο η 

κατάλληλη ρύθμιση να νομοθετηθεί εντός του 2017. 
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4. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του πλαισίου για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες 

• Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει επεξεργαστεί ένα βασικό κείμενο εργασίας με θέσεις και ιδέες για τους 

διαγωνισμούς που επισυνάπτεται. 

• Το μέγεθος της ισχύος για νέα αιολικά πάρκα που θα προκηρύσσεται πρέπει να είναι επαρκές 

για την επίτευξη των στόχων και τη διατήρηση του ρυθμού της αγοράς. Πρέπει δε να 

λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι για το στόχο 2020 χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4.000MW νέων 

Α.Π.Ε. την τετραετία 2017-2020. 

• Οι όροι των διαγωνισμών πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διασφαλίζουν τη σοβαρότητα και 

τη δέσμευση των επιτυχόντων προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός υλοποίησης των 

έργων.  

• Πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής, αφού αυτή 

δεν είναι -ανάμεσα στα άλλα- συμβατή με το νέο πλαίσιο των διαγωνισμών. 

5. Χρηματιστήριο Ενέργειας και Διαχειριστής Α.Π.Ε. 

• Ο νέος ΛΑΓΗΕ που θα απομείνει μετά την απόσπαση κλάδου για τη δημιουργία του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικός αφού θα διαχειρίζεται τον Ειδικό 

Λογαριασμό Α.Π.Ε. και θα συμβάλλεται με τους παραγωγούς Α.Π.Ε. 

• Πρέπει οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διοχέτευσης των πόρων στο νέο ΛΑΓΗΕ να του 

παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και να υπόκεινται σε ποινές σε περίπτωση παράβασης, 

ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν για τους συμμετέχοντες στον ΗΕΠ και στο Χρηματιστήριο. 

6. Χωροταξικός σχεδιασμός 

• Πέραν από τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα έχει αν ποτέ εφαρμοσθεί, αμφισβητούμε 

τη νομιμότητα του συλλήβδην αποκλεισμού των αιολικών πάρκων από τις περιοχές Natura 

της Κρήτης έστω και υπό την αίρεση της τροποποίησης του ΕΧΠ-ΑΠΕ (σύμφωνα και με την 

επιστολή που ήδη σας έχουμε αποστείλει). 

• Ζητούμε να συμμετέχουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τροποποίησης του ΕΧΠ-ΑΠΕ, 

ήδη από την ομάδα εργασίας που θα διαμορφώσει τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης. 

 

 

 

 


