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Προς: 

1. Υπουργό Εθνικής Άμυνας  

Αξιότιμο Κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη 

2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Αξιότιμο Κύριο Γεώργιο Σταθάκη 

3. Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας  

Αξιότιμο Κύριο Παναγιώτη Ρήγα 

4. Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ  

Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου 

 

Κοινοποίηση 

1. Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Σωκράτη Φάμελλο 

2. Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ 

3. Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ 

4. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ΥΠΕΝ 

5. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ 

6. ΕΤΗΜ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2019/115 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019 

 

 

Θέμα:  Διαδικασία γνωμοδότησης ΓΕΕΘΑ για αιολικές επενδύσεις 

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Αξιότιμε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, 

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ο φορέας συλλογικής 

εκπροσώπησης των επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 

αιολική ενέργεια στην Ελλάδα και είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής 

Ενέργειας WindEurope. 
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Όπως γνωρίζετε, η ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων αιολικών πάρκων αποτελεί σημαντική 

πτυχή στην εθνική ενεργειακή πολιτική της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών 

δεσμεύσεών της. 

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης αιολικών πάρκων, κρίσιμο ρόλο έχει η αξιολόγηση των έργων 

αυτών από το ΓΕΕΘΑ, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το σχεδιασμό για την 

εθνική άμυνα. Τα στελέχη και οι υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ αντιμετωπίζουν πάντα με τη δέουσα 

σοβαρότητα και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό τις περιπτώσεις αυτές και γνωμοδοτούν στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικά το τελευταίο διάστημα όμως, ο φόρτος και οι 

απαιτήσεις αυτής της εργασίας έχουν αυξηθεί. 

Πλέον, οι καθυστερήσεις για διεκπεραίωση τέτοιων αιτημάτων βαίνουν αυξανόμενες και 

αγγίζουν τα δύο έτη. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν ακόμα και αιτήματα τροποποίησης του 

σχεδιασμού έργων για τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί στο παρελθόν θετικές γνωμοδοτήσεις. 

Από τις επιχειρήσεις – μέλη μας, έχουμε την πληροφόρηση ότι η αδειοδοτική στενωπός 

δημιουργείται κυρίως στο ΓΕΑ και συγκεκριμένα στο ΕΤΗΜ, το οποίο έχει το ιδιαίτερα βαρύ και 

σημαντικό φορτίο της συσχέτισης όλων αυτών των έργων με τα συστήματα ραντάρ και 

αεράμυνας. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ιδιαιτέρως το ΕΤΗΜ καταβάλει μεγάλη προσπάθεια 

να αυτοματοποιήσει τη σχετική διαδικασία και έχει επιδείξει έμπρακτα ευελιξία στην 

αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων για την αποφυγή ακύρωσης προτεινόμενων αιολικών 

πάρκων. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις έχουν καταστήσει απαγορευτικά χρονοβόρα ακόμη και την τυπική 

διαδικασία αλλαγής τύπου ανεμογεννητριών για ώριμα έργα, έτοιμα προς υλοποίηση. Η 

αλλαγή αυτή είναι πολύ συνηθισμένη, αν όχι επιβεβλημένη, λόγω της αλματώδους εξέλιξης της 

αιολικής τεχνολογίας και της διάθεσης στην αγορά συνεχώς νέων, πιο παραγωγικών, 

ανεμογεννητριών που παράγουν ακόμα πιο φθηνό ηλεκτρισμό προς όφελος των καταναλωτών. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Αξιότιμε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, 

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για γενναία ενίσχυση του ΕΤΗΜ ή/και άλλων αρμόδιων 

οργάνων του Υπουργείου σας,  με προσωπικό για την επιτάχυνση της εξέτασης αιολικών 

πάρκων.  

Περαιτέρω, έχει ήδη διαφανεί η ανάγκη για αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται 

σχετικά με την γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ για αιολικά πάρκα. Ενδεικτικά, ίσως να είναι πιο 

παραγωγικός ο διαμοιρασμός του εμπλουτισμένου (κατά την ως άνω πρότασή μας) 

στελεχιακού δυναμικού του ΕΤΗΜ σε περισσότερες από μία ανεξάρτητες ομάδες, που η κάθε 

μια θα εξετάζει διαφορετικές κατηγορίες αιτημάτων: (ι) μόνο μικρά έργα -π.χ. έργα ισχύος κάτω 

από 3MW για τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι έχει υποβληθεί τελευταίως μεγάλος όγκος 

αιτημάτων – (ιι) μεγαλύτερα έργα και (ιιι) αιτήματα τροποποίησης ήδη εγκεκριμένων έργων. 

Η θεραπεία του προβλήματος που σας εκθέσαμε επιβάλλεται και από τη νέα Οδηγία 2018/2001 

για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), η οποία 
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προβλέπει ότι ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε. δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 

τα 2 έτη (άρθρο 16, παρ. 4 Οδηγίας).    

Αναφορικά με το αίτημά μας για επιτάχυνση της διαδικασίας γνωμοδότησης για αιολικά πάρκα, 

ζητούμε μια συνάντηση μαζί Σας με σκοπό:  

(ι)  να εκθέσουμε πιο αναλυτικά τις ανωτέρω σκέψεις μας και  

(ιι)  να καθορίσουμε τον τρόπο τακτικής συνεργασίας μας (π.χ. μέσω μιας κοινής ad-hoc 

ομάδας εργασίας με συνεργάτες Σας) ώστε να προωθήσουμε τη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών.  

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε πάντοτε  στη διάθεση Σας και των συνεργατών Σας για 

ανταλλαγή απόψεων στα ανωτέρω σημαντικά ζητήματα. 

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ δεχθείτε τη διαβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας για το εθνικής 

σημασίας έργο που επιτελούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ, τα Επιτελεία και οι 

υπηρεσίες τους.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ 

 

Προς: 

1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ” –  Μεσογείων 227-231, Χολαργός 15561  

Υπόψη:  Αξιότιμο Κύριο Υπουργό Ευάγγελο Αποστολάκη 
minister@mod.mil.gr 

Αξιότιμο Κύριο Αν. Υπουργό Παναγιώτη Ρήγα 

anyetha@mod.mil.gr 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

Υπόψη:  Αξιότιμο Κύριο Υπουργό Γεώργιο Σταθάκη 
secmin@ypen.gr 

3. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ” - Λ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός 15561 

Υπόψη:  Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

Υπόψη: Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο 
yper@ypen.gr 

Γ.Γ. Περιβάλλοντος κα Χριστίνα Μπαριτάκη  
grggper@prv.ypeka.gr 

Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο 
ggenergy@ypen.gr 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ΥΠΕΝ, κ. Δ. Τσαλέμη 
tsalemisd@prv.ypeka.gr 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, κ. Ι.Μαχαίρα 

i.mahairas@prv.ypeka.gr 

2. ΕΤΗΜ 

Τέρμα Μικράς Ασίας, Άνω Γλυφάδα 

dktis.ethm@haf.gr 
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