ΣΧΕΔΙΟ

Άρθρο …..:
Διατάξεις για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας

1.

Η περίπτωση β) της παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α’85/4.6.2010)
όπως ισχύει καταργείται.

2.

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
(ΦΕΚ Α’285/19.12.2001) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4607/2019
(ΦΕΚ Α’65/24.4.2019) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), έχει προηγηθεί η επιλογή του
για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών κατά το άρθρο 7 του ν.
4414/2016 (ΦΕΚ Α’149/9.8.2016), τότε η παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγματος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, περιλαμβανομένης της περίπτωσης β) της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 16Α».

3.

Μετά την παρ. 11 του άρθρου 13Α του του ν. 2971/2001 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 32 του ν. 4607/2019 και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 11α, ως
ακολούθως:
«11α. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία
κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιτρέπεται η
παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, για την
εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών πακτωμένων στον πυθμένα ή πλωτών εξεδρών
για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών με σκοπό την καταγραφή και μέτρηση
των κλιματολογικών συνθηκών και ιδίως του αιολικού δυναμικού, για όσο χρόνο
διαρκεί η χρήση. Ο φάκελος της αίτησης για την παραχώρηση που υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει απλή τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση
εξοπλισμών, των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών και διαστάσεων, του τρόπου
θεμελίωσης ή αγκύρωσης και του τρόπου ενεργειακής τροφοδοσίας και
επικοινωνίας. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται η τήρηση
της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14.».

4.

Το άρθρο 6Α του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129/27.6.2006) όπως ισχύει αντικαθίσταται
ως εξής:
« Άρθρο 6Α
1.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας εντός περιοχών του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με τις
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ρυθμίσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε και, από την θέσπισή του, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό, ήτοι την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και τα
Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια κατά το ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’101/12.6.2018).
2.

Για την εφαρμογή του παρόντος ως θαλάσσιος χώρος ορίζεται η θάλασσα, ο
βυθός και το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της αιγιαλίτιδας ζώνης, της
υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ ης κηρυχθεί)
μέχρι την απόσταση των 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσης από τις οποίες
μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με
γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις
ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης (αφ’ ης κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της
οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης
(τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της
αιγιαλίτιδας ζώνης.

3.

Έως την έγκριση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο και
των Θαλασσίων Χωροταξικών Πλαισίων κατά το ν. 4546/2018, με ειδικά πλαίσια
όρων ανάπτυξης που υποβάλλονται σε διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης,
κατά
τις
διατάξεις
της
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
Β’1225/5.9.2006), μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι κατά τους οποίους
είναι δυνατή, ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά το ν.4014/2011
(ΦΕΚ Α’209/21.9.2011) όπως ισχύει, η εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών
πάρκων και η μέγιστη συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς τους εντός
ευρύτερων περιοχών του θαλάσσιου χώρου. Στη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται κατά τη διαδικασία αυτή,
εκτιμώνται ιδίως η προστασία του θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και των εν γένει οικοσυστημάτων του, με έμφαση στη
βιωσιμότητα της θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, η εθνική
ασφάλεια, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και η συσχέτιση με
δραστηριότητες τουρισμού και αλιείας. Τα πλαίσια του πρώτου εδαφίου
εγκρίνονται μαζί με τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) με ενιαία απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια που εγκρίνονται κατά το ν. 4546/2018
καθορίζουν την συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ θαλάσσιων αιολικών
πάρκων που μπορεί να εγκατασταθεί στο χώρο που αφορούν. Με την έγκριση
των Θαλασσίων Χωροταξικών Πλαισίων, εγκρίνονται και τα ειδικά πλαίσια όρων
ανάπτυξης θαλάσσιων αιολικών πάρκων (ΕΠΟΑ ΘΑΠ) στο χώρο που αφορούν.
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5.

Πριν την έγκριση του κάθε ειδικού πλαισίου όρων ανάπτυξης θαλάσσιων
αιολικών πάρκων σε μια ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου χώρου προηγείται:
α) γνώμη του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για
την δυνατότητα σύνδεσης και ασφαλούς απορρόφησης της μέγιστης συνολικής
εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος των θαλασσίων αιολικών πάρκων που
μπορεί να εγκατασταθούν εντός της ευρύτερης περιοχής που αφορά το πλαίσιο.
Στη γνώμη καθορίζονται τα σημεία του Συστήματος όπου είναι δυνατή η
σύνδεση και περιγράφονται κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασμού οι προϋποθέσεις σύνδεσης. Για τη γνώμη ο Διαχειριστής δύναται
να λαμβάνει υπόψη στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη υπεράκτιων δικτύων
ως επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εκπονεί.
β) γνώμη των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής
Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και
Τουρισμού, με την οποία, εκτός των άλλων, συναινούν στην παραχώρηση της
χρήσης του χώρου που απαιτείται για την εγκατάσταση μετά την τήρηση της
διαδικασίας της περίπτωσης η) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 όπως
ισχύει.

6.

Μετά την κατά την παρ. 3 ή 4 έγκριση ειδικού πλαισίου όρων ανάπτυξης
θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να διενεργεί
μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών κατά το
άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’149/9.8.2016) για την επιλογή θαλασσίων
αιολικών πάρκων εντός της ευρύτερης περιοχής που αφορά το πλαίσιο, προς
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Η Τιμή
Αναφοράς με την οποία επιλέγεται ένα θαλάσσιο αιολικό πάρκο μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπροσαρμόζεται
ετησίως από την πρώτη ημέρα του έτους που άρχεται μετά την απόφαση της
ΡΑΕ για τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας, με το δείκτη τιμών
καταναλωτή του προηγούμενου έτους, εφόσον αυτός είναι θετικός.
Σε κάθε θαλάσσιο αιολικό πάρκο που επιλέγεται, πέραν των όσων
προβλέπονται στο ν.4414/2016, χορηγείται Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ειδικό Έργο.

7.

Μετά τη χορήγηση της Βεβαίωσης ο φορέας του θαλάσσιου αιολικού πάρκου:
α) Υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση οριστικής και δεσμευτικής προσφοράς
σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ ο οποίος υποχρεούται να τη χορηγήσει χωρίς
σημαντική παρέκκλιση από όσα περιελάβανε η γνώμη της περίπτωσης α)
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
β) Υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά το ν. 4014/2011 (Α΄209/21.9.2011)
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όπως ισχύει, και το ειδικό πλαίσιο όρων ανάπτυξης θαλασσίων αιολικών
πάρκων.
γ)

Ενεργεί για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου που απαιτείται για την
εγκατάσταση σύμφωνα με την περίπτωση η) της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001 όπως ισχύει, η οποία χορηγείται υποχρεωτικώς και
συμφώνως προς τις γνώμες της περίπτωσης β) της παρ. 5 του παρόντος
άρθρου.

δ) Ενεργεί για την απόκτηση ή αιτείται τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή
πράξης που απαιτείται για την υλοποίηση της επένδυσής του.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες και
γνωμοδοτούντες φορείς εξετάζουν και αποφαίνονται κατά προτεραιότητα επί
οποιασδήποτε αίτησης αφορά θαλάσσιο αιολικό πάρκο που έχει επιλεγεί μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης και διαθέτει Βεβαίωση Παραγωγού.
8.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να απαγορευθεί η συμμετοχή στις
διαδικασίες του παρόντος, σε υπήκοο κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή σε νομικό
πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα εκτός της Ε.Ε., αν συντρέχουν λόγοι
εθνικής ασφάλειας ή αν το πρόσωπο, εταιρεία, οντότητα ή φορέας αυτός
υπόκειται σε κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα από την Ε.Ε. ή αν ελέγχεται
ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας ή μετέχει σε αυτό
τέτοιο πρόσωπο. Απαγόρευση κατά το προηγούμενο εδάφιο συνεπάγεται κατ’
ελάχιστον την λύση της σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης εφόσον έχει
συναφθεί, την αυτοδίκαιη κατάργηση της απόφαση παραχώρησης και γενικώς
την αυτοδίκαιη παύση όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί
για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο.

9.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να
ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου που
αφορούν μεταξύ άλλων την διαδικασία έγκρισης των ειδικών πλαισίων όρων
ανάπτυξης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις
απαιτήσεις εγγυοδοσίας, τα χρονοδιαγράμματα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια
της προκήρυξης της ανταγωνιστικής διαδικασίας, τη διαδικασία σύνδεσης, τη
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των φορέων θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τη σύναψη της
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης».

