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Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 2022/293/12.7.2022 επιστολή μας1

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμη Κυρία Γενική,
Μετά την παράταση που δόθηκε για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί του
σχεδίου νόμου για τα ΥΑΠ, έχουμε την ευκαιρία να παραθέσουμε ακολούθως μεγαλύτερη
ανάλυση στα σχόλια που υποβάλαμε με την ανωτέρω σχετική, στα άρθρα 59 -75 για το
πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ).
Υπενθυμίζουμε ότι τα σχόλια μας αφορούν πέντε άξονες:
1.

Τις πράξεις και το χρονισμό τους, που πρέπει να εκδοθούν για την υλοποίηση του
πλαισίου, δεδομένη του μοντέλου που έχει επιλεγεί και αποτυπωθεί στο σχέδιο.

2.

Τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα.

3.

Τον τρόπο και το χρόνο δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από τον ΑΔΜΗΕ.

4.

Τους όρους παραχώρησης της χρήσης της θάλασσας κλπ.

5.

Συγκεκριμένες επιμέρους πρόνοιες που απαιτούν αποσαφήνιση ή και ομογενοποίηση.
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Μετά τα ανωτέρω, με την παρούσα σημειώνουμε τα εξής:

Επί του άξονα 1:
Το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 61 του σχεδίου μπορεί να παρερμηνευθεί ότι το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ οφείλει να αναμένει την ολοκλήρωση και θέσπιση όλων των εκεί
αναφερόμενων κειμένων. Όμως, ιδίως για τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια δεν έχει
ξεκινήσει η εκπόνησή τους. Επιπλέον δεν έχει εκκινήσει η διαβούλευση της Εθνικής Χωρικής
Στρατηγικής για το χερσαίο χώρο και δεν έχει θεσπιστεί ακόμα η Εθνική Χωρική Στρατηγική
για τον θαλάσσιο. Για αυτό προτείνεται το εδάφιο αυτό να αναδιατυπωθεί ως:
«γ. Βασικές χωροταξικές επιλογές για το θαλάσσιο χώρο και τις Α.Π.Ε. όπως αυτές
προκύπτουν ενδεικτικά από την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο
και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το χερσαίο
χώρο, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. καθώς και τις διεθνείς πρακτικές
και τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για
τις Α.Π.Ε.»

Επί του άξονα 2:
Έχουμε επισημάνει ότι η απαίτηση να έχει ολοκληρωθεί το ΥΑΠ εντός 6 ετών από το
διαγωνισμό είναι μη ρεαλιστική. Επομένως πρέπει να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη στην
παρ. 4 του άρθρου 67. Ούτως ή άλλως, στο σημείο ε) της παρ. 5 του άρ. 74 φαίνεται ότι ο
χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων Έργων ΥΑΠ, θα
καθοριστεί αργότερα με Υπουργική Απόφαση.
Κατά πάγια θέση μας υπογραμμίζουμε ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα που θα προβλεφθεί
στην ΥΑ, θα πρέπει να παρατείνεται σε περίπτωση καθυστερήσεων για λόγους που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του υποψήφιου επενδυτή. Επιπλέον προτείνεται η εκπλήρωση της
υποχρέωσης για ολοκλήρωση να αφορά το πρώτο τμήμα του έργου που μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία.

Επί του άξονα 3:
Έχουμε επισημάνει ότι κατά την παρ. 8 του άρθρου 68, η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από
τον ΑΔΜΗΕ για κάθε ΠΟΑΥΑΠ προβλέπεται να γίνεται μετά το οικείο ΠΔ. Είναι όμως ασαφές
πότε θα γίνει η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και αβέβαιο αν θα υπάρχει διαθέσιμος
ηλεκτρικός χώρος όταν ολοκληρωθούν τα ΠΔ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 68, ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί μελέτη
στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ τις αναγκαίες
τροποποιήσεις του ισχύοντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και εκτίμηση του
προϋπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης των δικτύων αυτών. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, εγκρίνει
το τροποποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Από τις παραπάνω διατάξεις δεν είναι σαφής η χρονική αλληλουχία των απαιτούμενων
ενεργειών από πλευράς ΑΔΜΗΕ έτσι ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα και η έγκριση των
απαιτούμενων επενδύσεων για διασύνδεση των ΥΑΠ αλλά και η δέσμευση του απαιτούμενου
για κάθε ΠΟΑΥΑΠ ηλεκτρικού χώρου.
Με αυτό τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο η έγκαιρη ανάπτυξη των Έργων Διασύνδεσης Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και προστίθενται ρίσκα για τον Επενδυτή ο οποίος έχει ήδη
προβεί στις αναγκαίες μελέτες για την ανάπτυξη των ΥΑΠ. Παράλληλα, δεν διευκρινίζεται σε
ποια χρονική στιγμή θα καθοριστεί το Σημείο Διασύνδεσης ΠΟΑΥΑΠ ώστε ο Επενδυτής να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχεδιασμού και εκτίμησης του κόστους Διασύνδεσης.
α) Για να αποφευχθούν οι παραπάνω αβεβαιότητες και καθυστερήσεις προτείνεται η
εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων
Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) καθώς και ο καθορισμός
των αναγκαίων τροποποιήσεων του ισχύοντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης να
ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για τον προσδιορισμό των
ΠΟΑΥΑΠ.
β)

Επιπλέον, προτείνεται το σημείο διασύνδεσης της κάθε ΠΟΑΥΑΠ να κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους επενδυτές πριν την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αδειών
έρευνας.

Επί του άξονα 4:
Επιπλέον όσων επισημάναμε για το άρ. 72, προτείνουμε το άρ. 73 να συμπληρωθεί ως εξής:
«11α. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η
οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρμόδια υπηρεσία φάρων και στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, επιτρέπεται η παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, της απλής
χρήσης αιγιαλού,παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, βραχονησίδας και υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών ή συσκευών
μέτρησης εξ’ αποστάσεως των παραμέτρων του ανέμου (remote sensing)
πακτωμένων στον πυθμένα ή στο έδαφος, ή πλωτών εξεδρών για την εγκατάσταση
μετεωρολογικών ιστών ή συσκευών μέτρησης εξ’ αποστάσεως των παραμέτρων
του ανέμου (remote sensing)»

Επί του άξονα 5:
Με την ανωτέρω σχετική επισημάναμε, μεταξύ άλλων, ότι το βέλτιστο θα ήταν να δοθεί
ελευθερία να σχεδιάσουν οι ιδιωτικοί φορείς τα πολύγωνα ενδιαφέροντός τους. Στην
κατεύθυνση αυτή προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 62 πρόβλεψη να
προτείνονται υποψήφιες ΠΟΑΥΑΠ ή ΥΑΠ από τους επενδυτές εντός μικρού χρονικού
διαστήματος.

Στην παρ. 6 του άρθρου 62 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το ΠΔ δεν θα περιλαμβάνει
Περιοχές Εγκατάστασης εντός των ΠΟΑΥΑΠ αφού αυτές καθορίζονται μέσω της διαβούλευσης
της παρ. 1 του άρ. 66 και την ΥΑ της παρ. 2 του άρ. 74. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σαφές ότι
οι Περιοχές Εγκατάστασης εντός των ΠΟΑΥΑΠ καθορίζονται και οριστικοποιούνται μετά από
διάλογο και τεκμηριωμένη εισήγηση των κατόχων Αδειών Έρευνας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

