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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/159 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2020 

 

Θέμα: Προβλήματα του κλάδου της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα λόγω COVID-19 

 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Αξιότιμη Κυρία Γενική, 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη γόνιμη τηλεφωνική διάσκεψη που είχαμε -και με 

τους λοιπούς φορείς Α.Π.Ε.- ενόψει της κρίσης COVID-19. 

Όπως γνωρίζετε η ΕΛΕΤΑΕΝ συγκεντρώνει επιχειρήσεις από όλο το εύρος του αιολικού κλάδου 

της Ελλάδας, δηλαδή επενδυτές, κατασκευαστές ανεμογεννητριών, προμηθευτές λοιπού 

εξοπλισμού, παρόχους υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να διαθέτουμε 

ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης της αγοράς.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι αιολικές 

επιχειρήσεις της Ελλάδας καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν -στο πλαίσιο 

της ευθύνης τους- στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο. Παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις της 

Κυβέρνησης και των ειδικών και προσαρμόζονται σε αυτές για περιορισμό των μετακινήσεων 

και των επαφών, με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών και 

την υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεών τους. 

Όπως ανέφερα και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η κρίση COVID-19 έχει ήδη επιφέρει 

προβλήματα τα οποία στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους είναι έως σήμερα διαχειρίσιμα. Tα 

προβλήματα αφορούν τέσσερεις κατηγορίες έργων: 

1. Αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη / αδειοδότηση 

2. Αιολικά πάρκα με άδεια εγκατάστασης που δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους 

3. Αιολικά πάρκα υπό κατασκευή 

4. Εν λειτουργία αιολικά πάρκα 
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα λίγα πεδία που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα είναι ο 

κοινός διαγωνισμός Α.Π.Ε. που θα διενεργήσει η ΡΑΕ την 2.4.2020, δεδομένου ότι είναι 

ηλεκτρονικός και έχουν ήδη υποβληθεί όποια έγγραφα έπρεπε να υποβληθούν σε φυσική 

μορφή (π.χ. εγγυητικές επιστολές συμμετοχής). 

Συνοπτικά: 

Για την 1η κατηγορία (αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη) εντοπίζονται δύο ειδών προβλημάτων: 

• Τάση αύξησης των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση λόγω κυρίως απουσιών και εκ 

περιτροπής εργασίας των αρμοδίων στελεχών. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και ώριμες 

επενδύσεις που αιτούνται τροποποιήσεις των αδειών που έχουν λάβει, περιλαμβανομένων 

φυσικά των έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό και των έργων που έχουν λάβει 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 

• Αύξηση των χρόνων ανταπόκρισης των τραπεζών, ειδικά σε εργασίες που απαιτούν φυσική 

παρουσία ή ανταλλαγή φυσικών εγγράφων. Αυτό επηρεάζει κυρίως την έκδοση των 

εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για την αποδοχή των Οριστικών Προσφορών 

Σύνδεσης (ΟΠΣ). Υπενθυμίζεται ότι η προβλεπόμενη προθεσμία είναι δύο μήνες, ήτοι 

σχετικά σύντομη, και φαίνεται ότι ειδικά για αυτή πρέπει άμεσα να δοθεί παράταση (η 

παράταση αυτή είναι εντός του πνεύματος της μετάθεσης κατά 2 μήνες που έχει δοθεί από 

το Υπουργείο Εσωτερικών για κάθε προθεσμία στο δημόσιο για αιτήματα των εργαζομένων 

και των πολιτών, καθώς και για τις διοικητικές προσφυγές). 

Για την 2η κατηγορία (αιολικά πάρκα με άδεια εγκατάστασης): 

Ήδη έχουν διαφανεί καθυστερήσεις λίγων εβδομάδων στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των 

εξοπλισμών περιλαμβανομένων των ανεμογεννητριών. Αυτό οφείλεται στην μείωση της 

παραγωγικής δυναμικότητας παγκοσμίως επειδή εργοστάσια έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν 

είτε για προληπτικούς λόγους είτε επειδή έχουν εμφανιστεί κρούσματα COVID-19 σε κάποιες 

βάρδιες. Η καθυστέρηση λίγων εβδομάδων δεν είναι μεγάλη, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις 

έργων με οριακά χρονοδιαγράμματα που μπορεί να είναι ήδη κρίσιμα για τη διατήρηση της 

εγκεκριμένης Τιμής Αναφοράς. Η παρατήρηση αυτή αφορά κυρίως έργα των οποίων η Τ.Α. έχει 

οριστεί εκτός διαγωνισμών αλλά, εν δυνάμει, και έργα που έχουν επιλεγεί μέσω διαγωνισμών. 

Για την 3η κατηγορία (αιολικά πάρκα υπό κατασκευή): 

Φαίνεται ότι τα έργα αυτά αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Συγκεκριμένα: 

• Προτεραιότητά μας είναι βεβαίως η υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια, γεγονός που 

συνεπάγεται μειωμένους ρυθμούς κατασκευής. 

• Πρόβλημα δημιουργείται από το ειδικό καθεστώς καραντίνας που έχει επιβληθεί στα νησιά 

και ενδέχεται να επιβληθεί και σε άλλες περιοχές αν παραστεί ανάγκη. Πιθανή ειδική 

ρύθμιση που θα επιτρέπει την μετακίνηση εργαζομένων θα είναι μια λύση, η 

αποτελεσματικότητα της οποίας θα πρέπει να διαπιστωθεί στην πράξη. 

• Πιο δύσκολο φαίνεται το πρόβλημα της παύσης λειτουργίας των ξενοδοχείων, λόγω της 

αδυναμίας στέγασης των εργαζομένων που προκαλεί. 
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• Ακόμα πιο δύσκολο φαίνεται το πρόβλημα που δημιουργείται από την ανάγκη παρουσίας 

ξένων εργαζομένων που είναι υποχρεωτική για την επίβλεψη και το συντονισμό της 

εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας των ανεμογεννητριών (commissioning) από την 

προμηθεύτρια εταιρεία. Η ανάγκη τέτοιας παρουσίας επιβάλλεται από τη φύση των 

συγκεκριμένων εργασιών και τις εγγυήσεις που παρέχει η προμηθεύτρια. Έως τώρα το 

πρόβλημα, όπου έχει εμφανιστεί, έχει προσωρινά αντιμετωπιστεί με την άφιξη στελεχών 

από χώρες που δεν αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα COVID-19. Φυσικά, η κατάσταση 

επιδεινώνεται εξαιτίας των περιορισμών όσων αφικνούνται από το εξωτερικό. 

Για την 4η κατηγορία (εν λειτουργία αιολικά πάρκα): 

Κατ’ αρχάς επαναλαμβάνουμε ότι οι επιχειρήσεις μέλη μας καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την μέγιστη διαθεσιμότητα των αιολικών τους πάρκων. Αντιλαμβανόμαστε ότι 

αυτό είναι σημαντικό για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στη χώρα. Την 

Παρασκευή 29.3.2020 τα αιολικά μας πάρκα έγχυσαν 21,6 GWh στο σύστημα, καλύπτοντας το 

21% του ηλεκτρισμού.  Τη Δευτέρα 16.3.2020 η αιολική παραγωγή ήταν 42,5 GWh καλύπτοντας 

το 32,1%. 

Με βάση την έως σήμερα εικόνα, δεν αντιμετωπίζονται ακόμα ανυπέρβλητα προβλήματα 

διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Όμως: 

• Υφίστανται τα προβλήματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων που αναφέρθηκαν 

(ειδικά σε νησιωτικές περιοχές ή και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αν οι περιορισμοί 

στις μετακινήσεις εντατικοποιηθούν).  

• Ιδιαίτερα προβλήματα θα υπάρξουν σε περίπτωση σημαντικότερης βλάβης που θα 

απαιτήσει αντικατάσταση κάποιου βασικού τμήματος της ανεμογεννήτριας παρουσία ξένων 

στελεχών της προμηθεύτριας που έχει παράσχει και τις σχετικές εγγυήσεις. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις έργων τα οποία θα πρέπει να εκδώσουν Άδεια Λειτουργίας και 

αναμένουμε να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω μη ανταπόκρισης των υπηρεσιών στα 

αιτήματα και μη διαθεσιμότητας υπαλλήλων για αυτοψίες κλπ.  

Κύριε Υφυπουργέ,  

Κυρία Γενική, 

Με βάση όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση 

ώστε είτε άμεσα δια του νόμου να δοθούν κάποιες παρατάσεις είτε να παρασχεθεί νομοθετική 

εξουσιοδότηση όπως ο Υπουργός αποφασίζει εφόσον χρειαστεί, ως κάτωθι: 

1. Η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης να 

παραταθεί  (τουλάχιστον για 6 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες 

εκδοθούν εντός του εξαμήνου) 

2. Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων εκτός διαγωνισμού να μετατεθεί στην 1.9.2021 

(από 1.1.2021). 

3. Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων  που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμό να 

παραταθεί  (τουλάχιστον για 6 μήνες για τα ήδη επιλεγέντα και αναλόγως για όσα 

επιλεγούν εντός του εξαμήνου). 
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4. Η προθεσμία ηλέκτρισης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 3 του 

ν.4414/2016, να μετατεθεί κατά 6 μήνες. 

5. Η προθεσμία για την αποδοχή μιας εκδιδόμενης ΟΠΣ να παραταθεί (τουλάχιστον για 2 

μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του διμήνου). Ειδικά 

αυτή η παράταση φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα.  

Προτείνεται λοιπόν το συνημμένο άρθρο (το οποίο έχουμε υποβάλει και στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την περιβαλλοντική νομοθεσία και εδώ το υποβάλουμε 

συμπληρωμένο κατά το σημείο 4 ανωτέρω). 

Για λόγους πληρότητας, επισυνάπτουμε δύο ακόμα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε 

προτείνει στο πλαίσιο της διαβούλευσης ώστε: 

• να καταστεί άμεσα εφικτή η υποβολή στη ΡΑΕ αιτημάτων τροποποίησης των πολυγώνων 

αδειών έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό και έχουν ασφυκτικές προθεσμίες, 

• τα αιτήματα τροποποίησης έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό να εξετάζονται από 

όλες τις υπηρεσίες κατά προτεραιότητα και να μην κωλύονται από εγκρίσεις που έχουν 

δοθεί σε άλλα μη ώριμα έργα. 

Πέραν των ανωτέρω προβλημάτων η κρίση COVID-19 δημιουργεί κίνδυνο για τη ρευστότητα 

του ΕΛΑΠΕ. Δυστυχώς λόγω των τεχνικών-λογιστικών διευθετήσεων που εφαρμόζονται στην 

Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά καταλήγει, ασύμμετρα, σε 

αδίκως αυξημένο ταμειακό έλλειμα στον ΕΛΑΠΕ. Για αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα όποια 

μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών ή των προμηθευτών να μην επιβαρύνουν άδικα και 

ανισότιμα τον ΕΛΑΠΕ. Περαιτέρω, ο κίνδυνος αυξάνεται λόγω της πτώσης της ΟΤΣ και της τιμής 

των δικαιωμάτων ρύπων ως επακόλουθο της μείωσης της δραστηριότητας. Γνωρίζουμε ότι 

Εσείς, η ΡΑΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθείτε το θέμα και επομένως δεν 

επεκτεινόμαστε περισσότερο στην παρούσα. 

Προσδοκούμε στη επόμενη επικοινωνία μας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 
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ΝEΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1 

Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών λόγω κορωνοϊού 

Το πρόβλημα του κορωνοϊού έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί προβλήματα σε όλο το εύρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και του κύκλου ανάπτυξης, χρηματοδότησης, προμήθειας και 

κατασκευής έργων Α.Π.Ε. Στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων ανακούφισης που λαμβάνονται 

θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για κατάλληλη παράταση όλων των προθεσμιών που 

σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των έργων Α.Π.Ε.  

Ειδικότερα θα πρέπει είτε ο νόμος ο ίδιος είτε ο Υπουργός να μπορεί να αποφασίσει ως κάτωθι, 

εφόσον χρειαστεί: 

1. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των ΟΠΣ να παραταθεί  (τουλάχιστον 

για 6 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του εξαμήνου) 

2. Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων εκτός διαγωνισμού να μετατεθεί στην 

1.9.2021 (από 1.1.2021). Μεταξύ αυτών 

3. Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων  διαγωνισμού να παραταθεί  (τουλάχιστον για 

6 μήνες για τα ήδη επιλεγέντα και αναλόγως για όσα επιλεγούν εντός του εξαμήνου). 

4. Η προθεσμία ηλέκτρισης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 3 του 

ν.4414/2016, να μετατεθεί κατά 6 μήνες. 

5. Η προθεσμία για την αποδοχή μιας εκδιδόμενης ΟΠΣ να παραταθεί (τουλάχιστον για 2 

μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του διμήνου) . 

 

Προτείνεται λοιπόν το ακόλουθο άρθρο: 

 

«                                                                         Άρθρο… 

1. Για τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος αδειών εγκατάστασης και οριστικών 

προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ δεν λαμβάνεται 

υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1 Μαρτίου 2020 ή την έκδοσή τους 

εάν είναι μεταγενέστεση έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 οι Τιμές Αναφοράς 

των κατηγοριών αιολικών σταθμών του Πίνακα Β του άρθρου 2 της Υπουργικής 

Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.3.2019 ισχύουν για αιολικούς σταθμούς που 

τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1 Σεπτεμβρίου 2021. 

3. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.4414/2016, η οποία προβλέπεται στην 

οικεία Προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγησαν ή θα 

επιλεγούν, δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1 

Μαρτίου 2020 ή την ημερομηνία οριστικής απόφασης της ΡΑΕ για την επιλογή τους εάν 

είναι μεταγενέστεση έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
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4. Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία (δοκιμαστική ή κανονική) των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των περιπτώσεων α’ και β’ της 

παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, η οποία προβλέπεται στο τελευταίο 

εδάφιο της ίδιας παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, μετατίθεται για την 

31 Μαρτίου 2021. 

5. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας για  την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 και την 

υποβολή στο διαχειριστή της σχετικής εγγυητική επιστολής απευθυνόμενης στον εν 

λόγω διαχειριστή κατά την περίπτωση 3, Υποπαράγραφος Ι.1 του ν. 4152/2013 δεν 

λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1 Μαρτίου 2020 ή την 

έκδοσή της εάν είναι μεταγενέστεση έως και την 30 Απριλίου 2020». 

 

Εφόσον κριθεί ότι δεν είναι ακόμα ώριμες οι δια του νόμου παρατάσεις κατά τα ανωτέρω -και 

ελπίζουμε το φαινόμενο του κορωνοϊού να μην εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο- τότε προτείνεται 

να προστεθεί ειδική εξουσιοδοτική σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός θα μπορεί να 

ενεργοποιεί άμεσα τις ανωτέρω παρατάσεις ή και να τις μεταβάλει κατάλληλα. 

 

6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 ανωτέρω τίθενται σε ισχύ με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με όμοια απόφαση ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να περιορίζει ή να επεκτείνει τα χρονικά όρια των 

ανωτέρω παραγράφων και της παραγράφου 5.». 
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NEΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 2 

Έργα διαγωνισμών που τροποποιούν το πολύγωνο  

Η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19576/705 που κατήργησε τον κύκλο Μαρτίου 2020 ήταν ορθή αλλά 

δεν έλαβε -από αβλεψία- υπόψη την ανάγκη να τροποποιούνται άμεσα τα πολύγωνα έργων 

που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες.  

Για αυτό προτείνεται η ακόλουθη διάταξη.  

 

«                                                                         Άρθρο… 

1. Kατά παρέκκλιση οποιαδήποτε αντίθετης διάταξης, αιτήματα για τροποποίηση άδειας 

παραγωγής ή Βεβαίωσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του 

ν.4414/2016, λόγω επέκτασης των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού 

μπορούν να υποβάλλονται έως και 10 ημέρες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 

Τα αιτήματα του προηγούμενου εδαφίου εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. H προτεραιότητα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει 

έναντι ήδη υποβληθέντων εκκρεμών αιτημάτων τροποποίησης άδειας παραγωγής 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν επιλεγεί 

μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 

2. Η προθεσμία για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών που υποβάλουν 

αίτημα κατά την προηγούμενη παράγραφο, η οποία προβλέπεται στην οικεία Προκήρυξη 

της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγησαν, παρατείνεται για χρόνο ίσο με 

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1 Μαρτίου 2020 έως τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόμου». 
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NEΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 3 

Αιτήματα για τροποποιήσεις σχεδιασμού έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και έργων 

που βρίσκονται υπό κατασκευή – Ανάγκη να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και να μην 

κωλύονται από ανώριμα έργα 

Όπως έχουμε αναφέρει και με την από 4.3.2020 επιστολή μας1, μέσω των διαγωνισμών που 

έχει διενεργήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την τελευταία διετία έχουν επιλεγεί προς 

υπογραφή ΣΕΔΠ και υλοποίηση αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περί τα 800MW. Τα έργα αυτά 

είναι απολύτως ώριμα, κατασκευάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή τους και έχουν 

παράσχει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές για την εμπρόθεσμη λειτουργία τους εντός 

των ασφυκτικών προθεσμιών της νομοθεσίας. Επιπλέον με την νομοθετική ρύθμιση του αρ. 12A 

του ν.4414/2016 πλέον υπάρχει δυνατότητα κατασκευής έργων εκτός του καθεστώτος στήριξης 

του ν.4414/2016. 

Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται ή θα γίνει με εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων και 

παραγωγικών ανεμογεννητριών που παράγουν φθηνό ηλεκτρισμό προς όφελος των 

καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, όπως άλλωστε έχει απεικονισθεί και στα 

αποτελέσματα των διαγωνισμών της ΡΑΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα έργα θα 

λειτουργήσουν με λιγότερες και μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες σε σχέση με αυτές που είχαν 

αρχικά σχεδιασθεί. Η βελτιστοποίηση αυτή του σχεδιασμού των έργων συνεπάγεται την ανάγκη 

τροποποίησης των διαφόρων αδειών περιλαμβανομένων της άδειας παραγωγής, της 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και πιθανά των γνωμοδοτήσεων επιμέρους 

υπηρεσιών. 

Όμως σε μερικές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της αδειοδότησης αυτών των τροποποιήσεων 

καθυστερεί ή και καθίσταται αδύνατος επειδή έχουν υποβληθεί εν τω μεταξύ αιτήσεις ή έχουν 

εκδοθεί άδειες ή γνωμοδοτήσεις για άλλα έργα σε παρακείμενες θέσεις ή στην ευρύτερη 

περιοχή χωροθέτησης των έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων των διαγωνισμών, θεωρούμε ότι: 

α)  τα αιτήματα τροποποίησης που τα αφορούν θα πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα 

και ότι 

β)  άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν 

λάβει ΑΕΠΟ2) δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων 

αυτών. Συναφώς τα αιτήματα ή και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των ανώριμων 

έργων θα πρέπει να προσαρμόζονται καταλλήλως ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή των 

αιτημάτων τροποποίησης των έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ή βρίσκονται υπό 

κατασκευή.  

Αν δεν υιοθετηθεί το πνεύμα αυτό υφίσταται ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν έγκαιρα ή να μην 

αριστοποιηθεί ο σχεδιασμός και η παραγωγικότητα ώριμων επενδύσεων που έχουν επιτύχει σε 

 
1  http://eletaen.gr/epistoli-gia-protereotita-exetasis-aitimatwn-tropopoiisis/ 
2 Εναλλακτικά, λιγότερο αυστηρό όριο θα μπορούσε να είναι: να μη διαθέτουν άδεια παραγωγής ή αν 
διαθέτουν άδεια παραγωγής να μην έχουν υποβάλει πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός 2 
ετών από τη χορήγησή της.  Άλλο εναλλακτικό όριο: να μη διαθέτουν ΑΕΠΟ και η άδεια παραγωγής, αν 
διαθέτουν, να μην έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τετραετίας. 

http://eletaen.gr/epistoli-gia-protereotita-exetasis-aitimatwn-tropopoiisis/
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διαγωνισμό, προκειμένου να προστατευθούν έργα που είναι ανώριμα και έχουν πολύ λιγότερες  

πιθανότητες υλοποίησης στο μέλλον. Και μάλιστα σε βάρος των ώριμων έργων για τα οποία 

υπάρχουν υποχρεώσεις που δυνητικά προκαλούν δυσβάστακτο κόστος στους επενδυτές 

(ρήτρες, εγγυοδοσία κ.α.).  

Όμοια ισχύουν και για τα έργα που έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή τους. 

Κατά συνέπεια προτείνεται η ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση: 

«                                                                         Άρθρο… 

Αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης ή 

συμβάσεων σύνδεσης ή την τροποποίηση αδειών ή εγκρίσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του 

αρ. 7 του ν.4414/2016 όπως ισχύει ή μέσω της διαδικασίας χορήγησης μεμονωμένης 

ενίσχυσης της παρ. 12 του αρ. 4 του ν.4414/2016 όπως ισχύει, ή βρίσκονται υπό κατασκευή, 

ή εμπίπτουν στο αρ. 12Α του ν.4414/2016 και βρίσκονται υπό κατασκευή, εξετάζονται κατά 

προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων της ΡΑΕ, των περιβαλλοντικών 

αρχών, του ΔΑΠΕΕΠ, του ΑΔΜΗΕ και των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών και φορέων.  

Κατά την εξέταση των αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη 

αιτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις για άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας που δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δεν έχουν 

ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις εφόσον απαιτείται, οι οποίες 

προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να μην κωλύουν την αποδοχή των αιτημάτων του 

προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται 

να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας». 

 

 


