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Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε,
Σε ανταπόκριση της ενημέρωσης που μας ζητήσατε, σχετικά με το θέμα της
επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας μεγάλων έργων ΑΠΕ, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των παρακάτω έργων:
Περίπτωση εταιρείας Sun Ray:
Η αδειοδότηση δύο (2) έργων της εταιρείας εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ την Τετάρτη
08/09/2010, μετά από αναμονή 3 ετών. Η συνολική ισχύς των δύο αυτών
έργων ξεπερνά τα 5 MW και ο προϋπολογισμός τους είναι τουλάχιστον 15
εκατομμύρια Ευρώ. Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και οι εγκρίσεις
άλλων ομοειδών έργων της εταιρείας.
Περίπτωση εταιρείας ΡΟΚΑΣ:
Εγκρίθηκε την Παρασκευή 10/09/2010 η αδειοδότηση σειράς αιολικών έργων
της εταιρείας ΡΟΚΑΣ στο Βόρειο Αιγαίο, που εκκρεμούσαν στη ΡΑΕ από το
2006.

Τα

έργα

αυτά

είναι

συνολικής

ισχύος

περίπου

700

MW

και

προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου Ευρώ.
Περίπτωση εταιρείας EDF - Υβριδικά Κρήτης:
Εγκρίθηκε την Παρασκευή 10/09/2010 η αδειοδότηση σειράς έργων υβριδικών
σταθμών της εταιρείας EDF στην Κρήτη, που εκκρεμούσαν στη ΡΑΕ από το

2007, συνολικής ισχύος
εκατομμυρίων Ευρώ.
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Περίπτωση εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Υβριδικό Λέσβου
Εγκρίθηκε την Παρασκευή 10/09/2010 η αδειοδότηση του έργου υβριδικού
σταθμού της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη Λέσβο, που εκκρεμούσε στη ΡΑΕ από το
2006, συνολικής ισχύος περίπου 35 MW και προϋπολογισμού 67 εκατομμυρίων
Ευρώ.
Εκτός των ανωτέρω, έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί από τη ΡΑΕ οι διαδικασίες
αδειοδότησης και άλλων μεγάλων έργων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, όπως για παράδειγμα το αιολικό έργο που περιλαμβάνει και
διασύνδεση της νήσου Σκύρου, ισχύος 330 MW, το αιολικό έργο που
περιλαμβάνει και διασύνδεση των Κυκλάδων (του Ομίλου Κοπελούζου), ισχύος
400 MW, και άλλα.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα για τα οποία μας ζητήθηκε ενημέρωση, η ΡΑΕ
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει ήδη δρομολογήσει την επίσπευση
της αδειοδότησής τους.
Οι
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προσπάθεια από πλευράς Διοίκησης και προσωπικού της ΡΑΕ, καθώς το
υφιστάμενο σήμερα ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής είναι δυσανάλογα μικρό, σε
σχέση με τον τεράστιο όγκο δουλειάς και πλήθος αιτήσεων έργων ΑΠΕ που
καλείται να αξιολογήσει.
Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε Κύριε Αντιπρόεδρε να ευχαριστήσουμε θερμά
εσάς προσωπικά και τα στελέχη της Αντιπροεδρίας, για την πολύτιμη αρωγή και
στήριξη σας στο έργο της Αρχής, με άμεσο και απτό αποτέλεσμα την απεμπλοκή
μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων και την προώθηση, στην πράξη, του κοινού
οράματος για πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση.
Με τιμή,
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