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Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Ν. 4964/2022,  με τον οποίο, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται

πλαίσιο για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

To νομοθετικό πλαίσιο για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτής

της τεχνολογίας ΑΠΕ στην Ελλάδα. Δεδομένου του βάθους των ελληνικών υδάτων που είναι άνω των

50 μέτρων, αναμένεται ότι ένα μεγάλο μέρος των 2 GW που αποσκοπεί να κατασκευάσει η Ελλάδα

έως το 2030, θα αφορά σε πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα. Με τον Ν. 4964/2022 αναστέλλεται,

επίσης, η υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για Έργα ΥΑΠ, εκτός

και εάν έχουν επιλεγεί με τη διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται στο Νόμο.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στο πλαίσιο ανάπτυξης των Υπεράκτιων

Αιολικών Πάρκων είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την

έρευνα, την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών

Οργανωμένης Ανάπτυξης και των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ,

καθώς και για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και

εκμετάλλευσης Έργων ΥΑΠ.

Αρμόδιος φορέας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και για το

σκοπό αυτό ορίζεται η «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία

Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» (Φορέας ΥΑΠ).

Διαδικασία - Βήματα Tο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ θα εγκριθεί με κοινή απόφαση

των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας,

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής

Ανάπτυξης, Τροφίμων και Τουρισμού, ενώ με επιμέρους Προεδρικά

Διατάγματα θα οριοθετηθούν οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης

και θα προβλεφθούν οι όροι ανάπτυξης των Έργων ΥΑΠ.

Εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού

Διατάγματος, θα ορισθούν, με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, η ημέρα

έναρξης και η χρονική διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων



για τη χορήγηση Αδειών Έρευνας (ΥΑΠ), καθώς και τα κριτήρια

επαγγελματικής, τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των Επενδυτών.

Οι κάτοχοι των Αδειών Έρευνας θα δύνανται να εκπονούν τις

αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες εντός των Περιοχών Οργανωμένης

Ανάπτυξης, για τις οποίες θα έχουν λάβει την Άδεια Έρευνας.

Μετά την πάροδο 2,5 ετών από τη χορήγηση Αδειών Έρευνας, θα

οριστούν με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) επιμέρους Περιοχές

Εγκατάστασης.

Εντός 4 μηνών από την έκδοση της ΥΑ, η ΡΑΕ θα προκηρύξει

ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη δυνατότητα

εγκατάστασης Έργου ΥΑΠ και τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης.

Στη διαδικασία, θα μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτοχοι των Αδειών

Έρευνας με δυνατότητα υποβολής διακριτών προσφορών για κάθε

Περιοχή Εγκατάστασης που βρίσκεται εντός της Περιοχής

Οργανωμένης Ανάπτυξης που αφορά η Άδεια.

Για την επιλογή του Επενδυτή ΥΑΠ και τη χορήγηση λειτουργικής

ενίσχυσης, κριτήριο θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε €/MWh

για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ

εντός της συγκεκριμένης περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ.

Ο Επενδυτής ΥΑΠ, που θα επιλεγεί από την ανταγωνιστική

διαδικασία ανωτέρω θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την

αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ‘Εργου.

Ειδικό Τέλος ΥΑΠ Από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου ΥΑΠ έως το

τέλος της λειτουργίας του, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από

Έργο ΥΑΠ επιβαρύνεται με το Ειδικό Τέλος ΥΑΠ που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 2%, επί των προ του ΦΠΑ εσόδων από την πώληση της

ηλεκτρικής ενέργειας, και το οποίο δεν είναι μικρότερο από 2€/MWh.

Το Ειδικό Τέλος ΥΠΑ διατίθεται απευθείας σε διακριτό λογαριασμό

του ΔΑΠΕΕΠ.
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