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Θέμα: Αίτημα συνάντησης 

Σχετ.:   Η υπ’ αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ44600 ΥΑ με θέμα: «Γνωματεύσεις Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων (Αιολικών Σταθμών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), Ανεμολογικών Ιστών, Ραδιο-Τηλε-Οπτι-κών Κεραιών, 

και λοιπών υπερυψηλών εμποδίων), ανά την Επικράτεια της Χώρας, για την προστασία 

των Ενόργανων Διαδικασιών Πτήσεων Αεροσκαφών, των Αεροπορικών 

Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων Αεροναυτιλίας» (ΦΕΚ Β’ 6625/31.12.2021) 

 

Αξιότιμε κ. Διοικητή, 

Αναφερόμαστε στην ανωτέρω σχετική απόφασή σας. Θεωρούμε κατ’ αρχάς θετικό το γεγονός 

ότι δίνεται η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν μελέτη προκειμένου 

να τεκμηριώνουν τις επιπτώσεις των προτεινόμενων αιολικών πάρκων. Όμως η σχετική 

απόφαση εκδόθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και, ως αποτέλεσμα, έχει δημιουργήσει 

απορίες και ανάγκη διευκρινίσεων, ανάλογα με τις οποίες πιθανά να υπάρξει ανάγκη 

διορθωτικών κινήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλαμε αίτημα συνάντησης και κατόπιν υποδείξεως από το γραφείο σας, 

υποβάλουμε την παρούσα προκειμένου να καταγράψουμε συνοπτικά ορισμένες παρατηρήσεις 

και μερικά από τα ερωτήματα και απορίες μας. 

Α]  Ιδιαίτερο κεφάλαιο των παρατηρήσεών μας αποτελούν οι διατάξεις για τη 5ετή διάρκεια 

της γνωμοδότησης που είναι ίσως οι πιο κρίσιμες της νέας ΥΑ. Οι διατάξεις αυτές 

απαιτούν αναλυτική συζήτηση και επανεξέταση ώστε να είναι συμβατές με τις 

πραγματικές συνθήκες που διέπουν τη συνολική αδειοδότηση των αιολικών πάρκων και 

την ενεργειακή νομοθεσία.  
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Συγκεκριμένα, η ΥΑ καθορίζει ότι: 

«Η θετική γνωμοδότηση της ΥΠΑ, για την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και υπερυψηλών κατασκευών, έχει ισχύ πέντε (5) ετών από 

την αναφερόμενη ημερομηνία στο έγγραφο γνωμοδότησης αναφερόμενη ημερομηνία στο 

έγγραφο γνωμοδότησης. Μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών, οι ενδιαφερόμενοι που δεν 

έχουν προβεί σε καμία ενέργεια εγκατάστασης του τεχνητού εμποδίου, εφόσον επιθυμούν, 

θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΥΠΑ εκ νέου αίτημα με τα ίδια δικαιολογητικά, προκειμένου 

να εξασφαλίσουν θετική ή μη γνωμοδότηση με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Εγκαίρως και προ της λήξεως της ως άνω πενταετίας, ο κατασκευαστής του τεχνητού 

εμποδίου οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την ΥΠΑ για την ολοκλήρωση της εγκατάστασής 

του ή για την οποιαδήποτε αιτία προσωρινής/οριστικής ακύρωσής της». 

Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως της συνολικής διαδικασίας 

αδειοδότησης που διέπει τα αιολικά πάρκα και κυρίως της διάρκειά της που προσεγγίζει ή 

και ξεπερνά τη δεκαετία. Για αυτό σημειώνουμε τα εξής: 

1.1. Η ισχύς μιας γνωμοδότησης δεν μπορεί να παύει όταν έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί 

και είναι σε ισχύ η ΑΕΠΟ ενός έργου ή έχει υποβληθεί και είναι υπό εξέταση πλήρης 

φάκελος για ΑΕΠΟ. Η εφαρμογή της ρύθμισης ως έχει μπορεί να οδηγήσει σε μη 

επιθυμητές καταστάσεις π.χ. να μην ανανεωθεί η γνωμοδότηση έργου που, έχοντας 

λάβει ΑΕΠΟ, έχει συμμετάσχει και επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών της ΡΑΕ και έχει υποβάλει όλες τις υψηλές και ανέκκλητες εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης.  

1.2. Η ρύθμιση αυτή της ΥΑ αντιβαίνει σε διάταξη νόμου και συγκεκριμένα την παρ. 8Α 

του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 

4585/2018, σύμφωνα με την οποία: 

«Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας 

εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 

που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής 

ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική 

ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρ. 5 του 

παρόντος».  

Όμως προϋπόθεση για τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της 

άδειας εγκατάστασης είναι η προηγούμενη χορήγηση ΑΕΠΟ, έρεισμα της οποίας 

αποτελεί η θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας σας. Επομένως, στην περίπτωση 

αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών της ΡΑΕ και για τα οποία έχει παρέλθει πενταετία από την χορήγηση της 

γνωμοδότησής σας χωρίς να έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους, η κατά την ΥΑ λήξη της 

ισχύος της γνωμοδότησης αυτής οδηγεί σε εν τοις πράγμασι ακύρωση της ΑΕΠΟ και 

επομένως της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της άδειας εγκατάστασης, οι 

οποίες όπως κατά την ως άνω διάταξη νόμου πρέπει να διατηρηθούν σε ισχύ έως την 

λήξη της προθεσμίας που έχει καθορίσει η απόφαση της ΡΑΕ. Με άλλα λόγια, στις ως 
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άνω περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να υπάρχει πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης 

της εν θέματι ΥΑ. 

1.3. Δεδομένου του όγκου των αιολικών πάρκων που έχουν λάβει ή θα λάβουν Βεβαίωση 

Παραγωγού και δεν θα υλοποιηθούν, τα διάφορα αιτήματα που υποβάλλονται 

στην ΥΠΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με την ίδια προτεραιότητα, αλλά αυτή 

πρέπει να εξαρτάται κυρίως από την ωριμότητα του έργου. Ενδεικτικά: 

• Αιτήματα που αφορούν τροποποίηση γνωμοδότησης έργων που έχουν επιλεγεί 

σε διαγωνισμό της ΡΑΕ ή που είναι σε κατασκευή, πρέπει να έχουν απόλυτη 

προτεραιότητα και η έγκρισή τους να μην εμποδίζεται από άλλα αιτήματα που 

έχουν υποβληθεί ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί εν τω μεταξύ. 

• Άλλα αιτήματα τροποποίησης πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε 

σχέση με αρχικά αιτήματα. 

2. Δεν διευκρινίζεται τι γίνεται με τροποποιήσεις υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων οι οποίες 

κατά το κείμενο πλαίσιο δεν παύουν στην 5ετία. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι 

δεν περιορίζεται η διάρκειά τους μετά την χορήγηση της τροποποίησης. 

Β]  Πέραν των ως άνω σημαντικών παρατηρήσεων που αφορούν την ουσιαστική διάταξη της 

ΥΑ που ρυθμίζει τη διάρκεια ισχύος της γνωμοδότησής σας, καταγράφουμε και τα 

ακόλουθα ερωτήματα / απορίες: 

1. Φαίνεται ότι η νέα μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται με κάθε αίτημα για αιολικό πάρκο 

εντός των κύκλων ασφαλείας για C-VOR και D-VOR, και όχι μόνο εάν ο φορέας θεωρεί ότι 

υπάρχει ανάγκη ή όταν θεωρεί ότι μπορεί να τεκμηριώσει επιστημονική άποψη 

διαφορετική από της Υπηρεσίας. Η γενική απαίτηση της νέας αυτής μελέτης, φαίνεται ότι 

μόνο αυξάνει το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης των έργων χωρίς προφανές όφελος. 

2. Συναφώς σημειώνουμε ότι η ΥΑ δεν κάνει διάκριση μεταξύ προτεινόμενων ΑΓων που έχουν 

και ΑΓων που δεν έχουν οπτική επαφή με το εξεταζόμενο C-VOR ή D-VOR και ως 

αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί ότι απαιτείται η μελέτη ακόμα και αν δεν υπάρχει 

οπτική επαφή. 

3. Κατά την ΥΑ, η νέα μελέτη θα πρέπει να έχει εκπονηθεί από «ανεξάρτητο μελετητή ή 

μελετητικό οίκο». Θα ήταν χρήσιμο να μας παρείχατε πληροφορίες για τους μελετητές ή 

οίκους αυτούς, τις προδιαγραφές που πρέπει πιθανά να πληρούν ώστε να είναι αποδεκτοί 

από εσάς, να μας ενημερώνατε εάν τηρείτε κάποιο αρχείο ή μητρώο αυτών, εάν υπάρχει 

επαρκές μέγεθος της αγοράς αυτών ώστε να παρέχονται ανταγωνιστικές υπηρεσίες κλπ. 

4. Υπάρχει κάποια υποχρέωση της Υπηρεσίας να παρέχει δεδομένα και πληροφορίες για τα 

συστήματά της που πιθανά απαιτούνται για την εκπόνηση της νέας αυτής μελέτης; 

5. Εφόσον απαιτούνται τέτοιες πληροφορίες, υπάρχει κάποια διαδικασία για την ισότιμη και 

διαφανή πρόσβαση σε αυτές; 

6. Αναφέρεται ότι η μελέτη πρέπει να «περιλαμβάνει τις ήδη εγκατεστημένες και 

αδειοδοτημένες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανεμογεννήτριες στην περιοχή 

ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας και των Συστημάτων Αεροναυτιλίας». Δεν είναι 
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κατανοητή η σκοπιμότητα αυτής της απαίτησης και θα θέλαμε να καταλάβουμε πώς θα 

αξιοποιηθεί αυτή η πληροφορία - που ούτως ή άλλως υπάρχει στο δημόσιο 

γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ-  κατά την αξιολόγηση του κάθε αιτήματος.  

Σημειώνουμε ότι τα αιολικά πάρκα που έχουν λάβει Βεβαίωση Παραγωγού από τη ΡΑΕ και 

απεικονίζονται στο γεωπληροφοριακό χάρτη της Αρχής, είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν 

σε πολλαπλάσιο βαθμό αυτά που θα υλοποιηθούν πραγματικά. Σημειώνουμε επίσης ότι 

σύμφωνα με απολογιστική μέτρηση που πραγματοποιήσαμε πριν λίγα έτη, το ποσοστό 

επιτυχούς κατάληξης μιας αρχικής αίτησης αιολικού πάρκου είναι 3,14%. Ακόμα και η ΡΑΕ 

σε επίσημη έκδοσή της εκτιμά ότι θα υλοποιηθεί μόλις το 10- 20% των αιτήσεων Α.Π.Ε.  

7. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα στοιχεία/τοπογραφικά δεδομένα που 

αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii) της σελ. 84493 και τα οποία πρέπει «να επαληθεύονται 

πριν την υποβολή της αίτησης με ευθύνη του αιτούντα». Εάν αφορούν τις ήδη 

εγκατεστημένες ΑΓ στην περιοχή, σημειώνουμε ότι αυτές πλέον απεικονίζονται στο 

γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ. 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτήματα, και πιθανά άλλα που συλλέγουμε από τα μέλη μας, θα 

παρακαλούσαμε για μια συνάντηση μαζί σας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 


