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Αξιότιμε κ. Διοικητή, 

Ευχαριστούμε πολύ, εσάς και τους συνεργάτες σας, για την εποικοδομητική συνάντηση και το 
χρόνο που μας διαθέσατε. 

Α]  Σε συνέχεια της συζήτησης καταγράφουμε τα σημεία της απόφασης του ΦΕK 
Β’6625/31.12.2021 που προτείνουμε να προσαρμοστούν: 

Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της γνωμοδότησης 

ii.  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. Μετά την πάροδο των 
πέντε (5) ετών, οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν λάβει ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων) ή ένταξη σε ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) 
από την αρμόδια αρχή  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. 

iii.  Εγκαίρως και προ της λήξεως της ως άνω πενταετίας, ο κατασκευαστής του τεχνητού 
εμποδίου οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την ΥΠΑ για την χορήγηση της ΑΕΠΟ ή την 
ένταξη σε ΠΠΔ ολοκλήρωση της εγκατάστασής του ή για την οποιαδήποτε αιτία 
προσωρινής/οριστικής ακύρωσης της εγκατάστασης». 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της Μελέτης Επιπτώσεων 

 γ) περιλαμβάνει τις ήδη εγκατεστημένες και αδειοδοτημένες από την ΥΠΑ Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανεμογεννήτριες στην περιοχή ελέγχου της Εναέριας 
Κυκλοφορίας και των Συστημάτων Αεροναυτιλίας».  

Β] Δεδομένου του όγκου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν 
λάβει ή θα λάβουν Βεβαίωση Παραγωγού και δεν θα υλοποιηθούν, προτείνουμε να εξεταστεί 
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η εισαγωγή μιας εσωτερικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ώστε τα διάφορα αιτήματα που 
υποβάλλονται στην ΥΠΑ να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά να λαμβάνεται 
υπόψη η ωριμότητα του καθενός. Ενδεικτικά, τα αιτήματα μπορούν να καταταγούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες σπουδαιότητας: 

• Αιτήματα που αφορούν τροποποίηση γνωμοδότησης έργων που έχουν επιλεγεί σε 
διαγωνισμό της ΡΑΕ ή που είναι σε κατασκευή. 

• Άλλα αιτήματα τροποποίησης. 

• Αρχικά αιτήματα που υποβάλλονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή μέσω του 
ΗΠΜ  

• Αρχικά αιτήματα που υποβάλλονται ανεξάρτητα από τους ενδιαφερόμενους. 

Γ] Τέλος και στα πλαίσια της παροχής διευκρινίσεων όπως αυτές δόθηκαν στην υπ’ αριθ.: 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/Δ/ΤΗ850 από 21.02.2022 επιστολή της ΥΠΑ, θα μπορούσε να προστεθεί στην 
δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ απόφαση της ΥΠΑ το ακόλουθο λεκτικό: 

«Η Γενική απαίτηση για την υποβολή Μελέτης Επιπτώσεων ισχύει μόνον για τις περιπτώσεις Α/Γ 
που βρίσκονται εντός των κύκλων ασφαλείας των C/VOR και D/VOR. Για περιπτώσεις που οι Α/Γ 
είναι εντός των κύκλων προστασίας των C/VOR-D/VOR και δεν έχουν οπτική επαφή με αυτά, 
ευλόγως η μελέτη επιπτώσεων περιορίζεται στην τεκμηρίωση της μη οπτικής επαφής με την 
προσκόμιση των αντίστοιχων μηκοτομών μεταξύ Α/Γ και VOR.» 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 
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