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Θέμα: B’ Φάση Αναμόρφωσης Θεσμικού Πλαισίου Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ 

 

Αξιότιμη Κυρία Γενική, 

Με την παρούσα επιστολή επισυνάπτουμε σχόλια και παρατηρήσεις επί των προτάσεων που 

μας παρουσιάστηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Α.Π.Ε. την 

26/4/2021.  

Όπως είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε και κατά την τηλεδιάσκεψη, το εύρος των θεμάτων 

και το βάθος της ανάλυσης της παρουσίασης αυτής καταδεικνύει ότι όλο το προηγούμενο 

διάστημα εκτελέστηκε στο ΥΠΕΝ μια σημαντική προπαρασκευαστική εργασία που έχει 

καταλήξει σε αρκετές και συγκεκριμένες προτάσεις προς τη θετική κατεύθυνση. Η ταχεία 

υλοποίηση των προτάσεων αυτών, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των σχολίων που σας 

επισυνάπτουμε, θα συμβάλει στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών για τα 

θέματα που καλύπτουν.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα θέματα αυτά αφορούν τις διαδικασίες προς το τέλος της 

αδειοδοτικής ωρίμανσης των έργων Α.Π.Ε. (ΟΠΣ, άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, σύμβαση 

σύνδεσης). Δηλαδή αφορούν κυρίως τα πιο ώριμα έργα, ήτοι αυτά που θα υλοποιηθούν κατά 

τα αμέσως επόμενα έτη και μέσω των οποίων θα επιτευχθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόχου 

του 2030.  
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Για αυτό, όπως θα δείτε, έχουμε εμπλουτίσει το υπόμνημά μας και με πρόσθετα ζητήματα που 

αφορούν τα ώριμα έργα όπως η ανάγκη διευκρίνισης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας 

τροποποίησης ΑΕΠΟ μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης και εν συνεχεία η προώθηση της ΥΑ για 

τις μη ουσιώδεις μεταβολές. 

Σημειώνουμε περαιτέρω ότι δεν περιλάβαμε σχόλια επί της τελευταίας διαφάνειας για τα 

δασικά θέμα προς επίλυση. Για τα θέματα αυτά έχουμε υποβάλει ιδιαίτερο υπόμνημα, που 

μπορεί να βρεθεί εδώ: https://eletaen.gr/ypomnima-gia-dasiki-nomothesia/ 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 
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