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Θέμα: Ανάγκη μέτρων για τη διασφάλιση της υλοποίησης ώριμων έργων Α.Π.Ε.
Σχετ.: Οι επιστολές μας 175/29.9.20201 και 156/4.3.20202

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με τις ως άνω σχετικές επιστολές μας έχουμε θέσει την 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. Με
δεδομένο όμως ότι πλέον έργα Α.Π.Ε. μπορούν να υλοποιούνται και χωρίς διαγωνισμό, θα
πρέπει η σχετική πρόνοια που έχουμε ζητήσει, να διευρυνθεί και να καταλάβει και τα έργα που
έχουν παράσχει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές κατά την αποδοχή της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης.
Όπως έχουμε σημειώσει, τα περισσότερα από αυτά τα έργα χρειάζεται να τροποποιήσουν τις
άδειές τους, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στο νεότερο σχεδιασμό τους που
χαρακτηρίζεται από λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υψηλότερη παραγωγικότητα
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https://eletaen.gr/epistoli-gia-protereotita-exetasis-aitimatwn-tropopoiisis/
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(π.χ. λιγότερες και μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες). Πρέπει επίσης να λάβουν πλήθος άλλων
εγκρίσεων (όπως για παράδειγμα ποικίλες εγκρίσεις από τις δασικές υπηρεσίες).
Ωστόσο συχνά τα αιτήματα αυτά καθυστερούν διότι αναμένουν την «ουρά» όλων των
εκκρεμών αιτημάτων ακόμα και αν αυτά αφορούν ανώριμα έργα. Επίσης πολλές φορές η
αποδοχή των αιτημάτων καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη διότι έχουν εγκριθεί
προηγουμένως άλλα ανώριμα έργα. Η τελευταία αυτή περίπτωση αφορά αιτήματα που
αυξάνουν, ακόμα ελάχιστα, τη φέρουσα ικανότητα όπως και άλλες περιπτώσεις (π.χ. ΓΕΕΘΑ).
Προτείνουμε λοιπόν:
α) τα αιτήματα που αφορούν τα έργα Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμό ή έχουν
παράσχει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κατά την αποδοχή της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα από όλες τις συναρμόδιες
υπηρεσίες (και ειδικά όσον αφορά τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού, να μπορούν να
υποβάλλονται οποτεδήποτε, εντός ή εκτός κύκλου, ασχέτως του περιεχομένου τους),
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, με την
αποδοχή των αιτημάτων που αφορούν τα έργα που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ή έχουν
κάνει αποδεκτή ΟΠΣ, τα αιτήματα ή και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των
ανώριμων έργων θα πρέπει να προσαρμόζονται καταλλήλως.
Ειδικά το θέμα της κατάληψης της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής από ανώριμα έργα, θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί (τουλάχιστον από τη ΡΑΕ), εάν η αξιολόγηση του σχετικού
κριτηρίου γίνεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (δηλ. τις περιοχές Αιολικής Kαταλληλότητας
ΠΑΚ και της Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ) λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες ΑΕΠΟ. Η
προσέγγιση αυτή δεν μεταβάλει τον συνολικό αριθμό των τυπικών ανεμογεννητριών που
μπορούν πραγματικά να χωροθετηθούν σε μια περιοχή και απλώς μεταθέτει το ορόσημο
ελέγχου του από την αδειοδοτούσα αρχή συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και στη βέλτιστη
αξιοποίηση των αιολικών δυνατοτήτων μιας περιοχής.
Τέλος, με τις ίδιες ως άνω σχετικές επιστολές έχουμε θέσει την ανάγκη παράτασης των
προθεσμιών των έργων των διαγωνισμών για τους λόγους που αναφέρουμε εκεί.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ
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