
ΕΛΕΤΑΕΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΕΛΕΤΑΕΝ 
Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), τηλ. 2108081755, fax. 2106816837 

e-mail  info@eletaen.gr  web  www.eletaen.gr 

 

 

 

Προς: 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα  

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

secmin@ypen.gr 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192, ggenergy@ypen.gr 

2. Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Καθ. Αθανάσιο Δαγούμα 

Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα, info@rae.gr; dagoumas@rae.gr 

3. Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Μάνο Μανουσάκη 

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 10443 Αθήνα, ceo@admie.gr 

 

 

 
 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2023/309  

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2023 

 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,   

Κατ’ αρχάς ευχόμαστε σε εσάς, στην κυρία Γενική και τους κ.κ. Προέδρους στους οποίους 

κοινοποιείται η παρούσα, Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία. 

Ενόψει των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου σας τη νέα χρονιά, 

σας υποβάλλουμε υπόμνημα με προτάσεις οι οποίες, αν και  δεν καλύπτουν όλο το εύρος των 

ζητημάτων του κλάδου μας που κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, θεωρούμε ότι θα είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο να προωθηθούν.  

Ειδικότερα, το υπόμνημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

• Την ανάγκη να προσαρμοστεί ο Κανονισμός Βεβαιώσεων ώστε να επιτρέπει την ένταξη 

παραπάνω από μία τεχνολογία Α.Π.Ε. σε ένα σταθμό. Η ανάπτυξη τέτοιων σταθμών είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη για τους λόγους που αναπτύσσονται συνοπτικά στο συνημμένο.  

Σημειώνουμε ότι αν και νόμοι 3468/2006 και 4685/2020 ως ισχύουν, δεν απαγορεύουν ρητά 
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κάτι τέτοιο (ήτοι την ένταξη δύο τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε μία Βεβαίωση), η ερμηνεία που έχει 

ενσωματωθεί στον τρέχοντα Κανονισμό Βεβαιώσεων το απαγορεύει. 

• Προτάσεις για θέματα μισθώσεων και τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης ακινήτων. 

• Προτάσεις για επέκταση των προθεσμιών του άρ. 31, ν.4951/2022 και άρ. 12, ν.4685/2022 

• Τροποποίηση της παρ. 2 του άρ. 89 του ν. 4951/2022 και της σχετικής ΥΑ ως προς τον ορισμό 

“Απόκλιση Ισχύος” 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 

Συνημμένο: Υπόμνημα προτάσεων 


