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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2021/228 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να καταγράψουμε συνοπτικά τα βασικά επίκαιρα 

θέματα για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργεια στην Ελλάδα, τα οποία θα θέλαμε να θίξουμε 

και κατά τη συνάντηση – τηλεδιάσκεψη που έχουμε αιτηθεί: 

1. Αδειοδοτικά θέματα: Σας επισυνάπτουμε το συνολικό κείμενο βασικών θέσεων για την 

αδειοδότηση (έκδοση Σεπτεμβρίου 20201). Από τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό, 

επιλέγουμε να αναφερθούμε επιγραμματικά στα ακόλουθα: 

• Υφίσταται ανάγκη για γενναία παράταση των προθεσμιών που συνδέονται με την 

αδειοδότηση, ολοκλήρωση υλοποίησης και εξασφάλιση Τιμής Αναφοράς έργων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές καθυστερήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν λόγω της 

κρίσης κορωνοϊού. Με προηγούμενες διατάξεις (παρ. 3 του αρ. 55 της ΠΝΠ του ΦΕΚ 

Α’75/30.3.2020 και το αρ. 122 του ν.4685/2020) δόθηκαν παρατάσεις προθεσμιών που 

καλύπτουν μόνο την πρώτη περίοδο της πλήρους ανάσχεσης δραστηριοτήτων, ενώ δεν 

καταλαμβάνουν όλα τα έργα για τα οποία υφίστανται προθεσμίες υλοποίησης, 

νομοθετικά ή κανονιστικά, ορισμένες. 

• Χρειάζεται να διευκρινισθεί η διαδικασία τροποποίησης υφιστάμενων ΑΕΠΟ, ώστε 

μικρές μεταβολές στο σχεδιασμό των έργων (π.χ. αναχωροθέτηση των 

ανεμογεννητριών, αλλαγή του τύπου τους, αλλαγή των συνοδών έργων εντός του 

αδειοδοτημένου πολυγώνου κλπ.) να μην απαιτούν επανάληψη της διαδικασίας. 

• Θα πρέπει να προωθηθούν οι προτάσεις του ΑΔΜΗΕ και οι προτάσεις που 

περιλαμβάνονται στο συνημμένο, για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης 
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της σύνδεσης. Αυτό εντάσσεται στο γενικότερα θέμα απλοποίησης των αδειών 

εγκατάστασης και λειτουργίας. 

• Απαιτείται επίσης παράταση της προθεσμίας για υποβολή ΜΠΕ, η οποία εκπνέει στις 

28.2.2021, για όσα έργα Α.Π.Ε. εκκρεμεί αίτημα τροποποίησης της άδειας παραγωγής στη 

ΡΑΕ. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένη επιστολή μας. 

2. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. 

Αυτή την περίοδο είναι υπό εκπόνηση οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές 

Natura της χώρας και ταυτόχρονα η αναθεώρηση του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. Οι δύο αυτές διαδικασίες πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους από 

την πολιτική ηγεσία. 

Κατά την πάγια θέση μας, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν συνάδει με τον ορισμό εκτενών εκ των 

προτέρων ζωνών αποκλεισμού και θεωρούμε λάθος το ορισμό όλων ή του μεγάλου 

ποσοστού των εκτάσεων των περιοχών Natura ως τέτοιων. 

3. Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. 

Το θέμα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ και της ασφάλειας πληρωμών είναι 

εξαιρετικά σημαντικό. Επειδή έχουν ήδη εκπονηθεί και εκπονούνται από δημόσιους φορείς 

διάφορες σχετικές μελέτες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε γνώση του 

περιεχομένου και των αποτελεσμάτων τους πιθανά με τη συγκρότηση μιας ομάδας 

παρακολούθησης και εποπτείας στην οποία θα μετέχουν οι φορείς του κλάδου. 

4. Διαγωνισμοί 

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στους μελλοντικούς διαγωνισμούς θα υπάρχει ποσόστωση ανά 

τεχνολογία. Η θέση μας είναι ότι οι διαγωνισμοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι ανά 

τεχνολογία ώστε να αποφεύγεται η μονοκαλλιέργεια και να βελτιστοποιείται το συνολικό 

κόστος του συστήματος. 

5. Στρατηγικές επενδύσεις 

Τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και η Αποθήκευση σε συνδυασμό με έργα Α.Π.Ε., είναι δύο 

κατηγορίες επενδύσεων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και απαραίτητες για την 

επίτευξη των ενεργειακών στόχων. Προσδοκούμε στην συνέχιση της συνεργασίας μας για 

ολοκλήρωση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 
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σας. 

Με εκτίμηση, 

Παναγιώτης Λαδακάκος 


