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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2018/34 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018 

 

Θέμα:  Επείγουσα ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση για άδειες λειτουργίας 

αιολικών πάρκων που συμπληρώνουν 20ετία 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Γνωρίζουμε ότι η διαμόρφωση του πλαισίου τόσο για τη ριζική ανακαίνιση του εξοπλισμού όσο για 

την ανανέωση της άδειας των αιολικών πάρκων που συμπληρώνουν 20ετία απασχολεί ήδη το 

Υπουργείο Σας. 

Όμως, εντός των επόμενων δύο μηνών αρχίζουν να λήγουν οι άδειες λειτουργίας και οι συμβάσεις 

αγοραπωλησίας των αιολικών πάρκων που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας πριν από 20 έτη. 

Προκειμένου να μην βρεθούν ξαφνικά οι επενδύσεις αυτές “στον αέρα” -αλλά και για λόγους δίκαιης 

και ισότιμης αντιμετώπισης των επενδύσεων- απαιτείται να προωθηθεί άμεσα κατάλληλη νομοθετική 

ρύθμιση που θα εντάσσει και αυτά τα έργα σε καθεστώς ανάλογο με αυτό που ισχύει για τα έργα 

που λειτούργησαν από την 1.1.2002 και μετά και το οποίο εισήχθη με την Υποπαράγραφο ΙΓ.4 του 

Ν.4254/2014.  
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Συγκεκριμένα προτείνεται για τα έργα που είχαν λειτουργήσει έως και την 31.12.2001 να 

παρατείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση αγοραπωλησίας ενέργειας κατά χρονική περίοδο ίση με 7 χρόνια 

μειωμένη κατά το χρόνο που είχε μεσολαβήσει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας 

έως την 31.12.2001. Κατά τα λοιπά, προτείνουμε να ισχύουν όλοι ο όροι της Υποπαράγραφου ΙΓ.4 

του Ν.4254/2014. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση ως ακολούθως: 

Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν και είχαν τεθεί σε λειτουργία έως και την 
31.12.2001, επεκτείνονται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης ενέργειας κατά χρόνο ίσο με 
επτά (7) έτη αφαιρουμένου του χρόνου που είχε μεσολαβήσει από την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2001 και κατά ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες 
παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ των σταθμών κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2018. Στους παραγωγούς των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου, 
κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης, δίδονται οι δυνατότητες επιλογής 
αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις α’ και β’ που 
προβλέπονται στην Υποπαράγραφο ΙΓ.4 του Ν.4254/2015. Η επιλογή μεταξύ των 
υποπεριπτώσεων α' και β' γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στο ΛΑΓΗΕ, το 
ΔΕΔΔΗΕ ή τον Προμηθευτή, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί  τουλάχιστον 
3 μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης ή - σε περίπτωση που κατά την ισχύ του 
παρόντος, ο εναπομένων χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι μικρότερος από 3 μήνες – εντός 
1 μηνός από την ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή εκ των δύο 
ως υποπεριπτώσεων α' και β'.  

Η υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης, ή άλλης ανάλογης που θα παρατείνει τις συμβάσεις και άδειες 

των επίμαχων έργων, θα επιτρέψει με σχετική άνεση χρόνου την συνέχιση της μελέτης για τη 

διαμόρφωση του οριστικού πλαισίου όρων και υποχρεώσεων όλων των έργων για τη ριζική 

ανακαίνιση του εξοπλισμού, την συνέχιση της λειτουργίας μετά την 20ετία και τις συναφείς 

περιπτώσεις. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 


