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Θέμα: Ανάγκη μέτρων για τη διασφάλιση της υλοποίησης των έργων Α.Π.Ε. που έχουν
επιλεγεί σε διαγωνισμούς

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επανερχόμαστε στην ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η
έγκαιρη υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και έχουν παράσχει όλες
τις προβλεπόμενες και υψηλές εγγυητικές επιστολές για την εκτέλεσή τους.

Α] Τα περισσότερα από αυτά τα έργα χρειάζεται να τροποποιήσουν τις άδειες τους,
προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στο νεότερο σχεδιασμό τους που χαρακτηρίζεται από
λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υψηλότερη παραγωγικότητα (π.χ. λιγότερες και
μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες). Έχουμε λοιπόν προτείνει:
α) τα αιτήματα τροποποίησης που αφορούν τα έργα Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί σε
διαγωνισμό, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
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και
β) άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν
λάβει ΑΕΠΟ ή έχουν λάβει πρόσφατα Βεβαίωση Παραγωγού) δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών. Συναφώς τα αιτήματα ή
και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των ανώριμων έργων θα πρέπει να
προσαρμόζονται καταλλήλως ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή των αιτημάτων
τροποποίησης των έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό.
Σας επισυνάπτουμε την από 4.3.2020 επιστολή μας1 στην οποία έχουμε αναλύσει το θέμα και
έχουμε προτείνει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση.
Ομοίως παραπέμπουμε στο Πλαίσιο προτάσεων για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια
παραγωγής και την ΑΕΠΟ που υποβάλαμε την 18.5.20202.

Β] Το ορόσημο το οποίο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η
ολοκλήρωση ενός έργου που έχει επιτύχει σε διαγωνισμό, δεν θα πρέπει να είναι η ηλέκτριση
του έργου αλλά ένα χρονικό σημείο το οποίο βρίσκεται περισσότερο υπό τον έλεγχο του
επενδυτή και μετά το οποίο η ολοκλήρωση του έργου έχει καταστεί βέβαιη.
Προτείνεται αυτό το σημείο να είναι το ίδιο με το προβλεπόμενο για την τελευταία παράταση
της άδειας εγκατάστασης κατά την περίπτωση α1.β.αα της παρ. 10 του άρ. 8 του ν.3468/2006.
Ειδικότερα προτείνεται όπως οι προθεσμίες που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις της
ΡΑΕ να θεωρούνται εκπληρωμένες όταν έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου
καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας και των υπηρεσιών σας να συζητήσουμε επί της ανωτέρω πρότασης
ή και εναλλακτικών προσεγγίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελική λύση θα είναι
λειτουργική και ευχερώς ελέγξιμη.
Για τα ανωτέρω παραπέμπουμε στο Πλαίσιο προτάσεων για τα στάδια αδειοδότησης μετά την
άδεια παραγωγής και την ΑΕΠΟ που υποβάλαμε την 18.5.20203.

Γ] Απαιτείται γενναία παράταση των προθεσμιών υλοποίησης των έργων των διαγωνισμών
(π.χ. 12 μηνών)
Η αναγκαιότητα αυτής της παράτασης επιβάλλεται από τους ακόλουθους λόγους:
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ι) οι προθεσμίες που τίθενται με τους διαγωνισμούς συνιστούν, επί της ουσίας, σημαντικό
περιορισμό των προθεσμιών υλοποίησης των έργων σε σχέση με αυτά που προβλέπει η
νομοθεσία για την άδεια εγκατάστασης, τα οποία έχουν προέλθει μετά από πολλές ζυμώσεις
και ενσωματώνουν την εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών,
ιι) η κρίση της πανδημίας έχει προκαλέσει και συνεχίσει να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην
ομαλή μελέτη και αδειοδότηση των έργων. Προφανώς αυτή την περίοδο οι δυσχέρειες δεν είναι
τόσο οξείες όσο ήταν κατά την έξαρση της πανδημίας ή την περίοδο της καραντίνας. Όμως
εξακολουθούν, οι δε καθυστερήσεις που προκλήθηκαν την προηγούμενη περίοδο δεν έχουν
θεραπευθεί.

Δ] Για λόγους πληρότητας αναφέρουμε την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί εγκύκλιος ή
υπουργική απόφαση που θα επιλύει άμεσα τα ζητήματα ορθής εφαρμογής των διατάξεων του
νέου περιβαλλοντικού νόμου που αφορούν την τροποποίηση της ΑΕΠΟ σε περιπτώσεις μη
ουσιωδών μεταβολών. Για το θέμα αυτό θα σας αποστείλουμε ανεξάρτητη επιστολή.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ

Συνημμένα:
Η υπ’αρ. 2020/156/4.3.2020 επιστολή μας
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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/156
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020

Θέμα: Αιτήματα για τροποποιήσεις σχεδιασμού έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό
και έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή – Ανάγκη να εξετάζονται κατά
προτεραιότητα και να μην κωλύονται από ανώριμα έργα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Μέσω των διαγωνισμών που έχει διενεργήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την τελευταία
διετία έχουν επιλεγεί προς υπογραφή ΣΕΔΠ και υλοποίηση αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος
περί τα 800MW. Τα έργα αυτά είναι απολύτως ώριμα, κατασκευάζονται ή πρόκειται να
ξεκινήσει η κατασκευή τους και έχουν παράσχει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές για
την εμπρόθεσμη λειτουργία τους εντός των ασφυκτικών προθεσμιών της νομοθεσίας. Επιπλέον
με την νομοθετική ρύθμιση του αρ. 12A του ν.4414/2016 πλέον υπάρχει δυνατότητα
κατασκευής έργων εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν.4414/2016.
Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται ή θα γίνει με εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων και
παραγωγικών ανεμογεννητριών που παράγουν φθηνό ηλεκτρισμό προς όφελος των
καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, όπως άλλωστε έχει απεικονισθεί και στα
αποτελέσματα των διαγωνισμών της ΡΑΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα έργα θα
λειτουργήσουν με λιγότερες και μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες σε σχέση με αυτές που είχαν
αρχικά σχεδιασθεί. Η βελτιστοποίηση αυτή του σχεδιασμού των έργων συνεπάγεται την ανάγκη
τροποποίησης των διαφόρων αδειών περιλαμβανομένων της άδειας παραγωγής, της
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απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και πιθανά των γνωμοδοτήσεων επιμέρους
υπηρεσιών.
Όμως σε μερικές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της αδειοδότησης αυτών των τροποποιήσεων
καθυστερεί ή και καθίσταται αδύνατος επειδή έχουν υποβληθεί εν τω μεταξύ αιτήσεις ή έχουν
εκδοθεί άδειες ή γνωμοδοτήσεις για άλλα έργα σε παρακείμενες θέσεις ή στην ευρύτερη
περιοχή χωροθέτησης των έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων των διαγωνισμών, θεωρούμε ότι:
α) τα αιτήματα τροποποίησης που τα αφορούν θα πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα
και ότι
β) άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν
λάβει ΑΕΠΟ4) δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων
αυτών. Συναφώς τα αιτήματα ή και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των ανώριμων
έργων θα πρέπει να προσαρμόζονται καταλλήλως ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή των
αιτημάτων τροποποίησης των έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ή βρίσκονται υπό
κατασκευή.
Αν δεν υιοθετηθεί το πνεύμα αυτό υφίσταται ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν έγκαιρα ή να μην
αριστοποιηθεί ο σχεδιασμός και η παραγωγικότητα ώριμων επενδύσεων που έχουν επιτύχει σε
διαγωνισμό, προκειμένου να προστατευθούν έργα που είναι ανώριμα και έχουν πολύ λιγότερες
πιθανότητες υλοποίησης στο μέλλον. Και μάλιστα σε βάρος των ώριμων έργων για τα οποία
υπάρχουν υποχρεώσεις που δυνητικά προκαλούν δυσβάτακτο κόστος στους επενδυτές (ρήτρες,
εγγυοδοσία κ.α.).
Όμοια ισχύουν και για τα έργα που έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή τους.
Κατά συνέπεια προτείνεται η ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση:
«Αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων λειτουργικής
ενίσχυσης ή συμβάσεων σύνδεσης ή την τροποποίηση αδειών ή εγκρίσεων σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας του αρ. 7 του ν.4414/2016 όπως ισχύει ή μέσω της
διαδικασίας χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης της παρ. 12 του αρ. 4 του ν.4414/2016
όπως ισχύει, ή βρίσκονται υπό κατασκευή, ή εμπίπτουν στο αρ. 12Α του ν.4414/2016
και βρίσκονται υπό κατασκευή, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες
αρχές, περιλαμβανομένων της ΡΑΕ, των περιβαλλοντικών αρχών, του ΔΑΠΕΕΠ, του
ΑΔΜΗΕ και των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών και φορέων. Κατά την εξέταση των
αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις, άδειες ή
εγκρίσεις για άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
που δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δεν έχουν ενταχθεί σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις εφόσον απαιτείται, οι οποίες προσαρμόζονται
κατάλληλα προκειμένου να μην κωλύουν την αποδοχή των αιτημάτων του
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Εναλλακτικά, λιγότερο αυστηρό όριο θα μπορούσε να είναι: να μη διαθέτουν άδεια παραγωγής ή αν
διαθέτουν άδεια παραγωγής να μην έχουν υποβάλει πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός 2
ετών από τη χορήγησή της. Άλλο εναλλακτικό όριο: να μη διαθέτουν ΑΕΠΟ και η άδεια παραγωγής, αν
διαθέτουν, να μην έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τετραετίας.
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προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας».
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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