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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η αλήθεια για τισ ανεμογενήτριεσ  ςτα Γεράνεια 
 
 Σισ τελευταίεσ θμζρεσ διακινείται μια φθμολογία περί αδειοδότθςθσ εγκατάςταςθσ 
ανεμογεννθτριών ςτα Γεράνεια. Αν δεν κρφβονται ιδιοτελείσ ςκοποί πίςω από τθ φθμολογία, τότε κάποιοι 
μπερδεφουν τθ Βεβαίωςθ Παραγωγοφ με τθν Άδεια Εγκατάςταςθσ και τθν Άδεια Λειτουργίασ. Αναλογικά, 
ςυγχζουν τθν Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Εργολάβου με τθν Άδεια Οικοδομισ. Η Βεβαίωςθ 
Παραγωγοφ, με απλά λόγια, βεβαιώνει οτι κάποιοσ κζλει να βάλει ανεμογεννιτριεσ ςτα Γεράνεια.  
 Δεν μποροφμε να του απαγορεφςουμε να το κζλει. Η Άδεια εγκατάςταςθσ  και Λειτουργίασ του επιτρζπει 
να τισ τοποκετιςει πραγματικά. Σζτοια άδεια όμωσ δεν ζχει εκδοκεί.  
 Σο άρκρο 4 του Ν4685/2020 ορίηει ςαφώσ οτι “Ο κάτοχοσ τθσ Άδειασ Παραγωγισ υποβάλλει αίτθμα 
για ζκδοςθ τθσ ‘Αδειασ Εγκατάςταςθσ *...+”. Σο ηιτθμα τθσ Βεβαίωςθσ Παραγωγοφ το ζχει επίςθσ 
ξεκακαρίςει ρθτά θ ΡΑΕ: 

 Δια τθσ Βεβαίωςθσ Παραγωγοφ βεβαιϊνεται απλϊσ ότι ζνασ ενδιαφερόμενοσ φορζασ ζχει 
καταχωρίςει παραδεκτϊσ ςτο γεωπλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΡΑΕ το ενδιαφζρον του για ζνα ζργο 
Α.Π.Ε. ςε ςυγκεκριμζνο τόπο, και ζχει αποκτιςει το δικαίωμα να επιχειριςει τθν ζναρξθ τθσ 
αδειοδότθςθσ. 

 Δεν εξετάηονται πλζον οικονομικά κριτιρια, κριτιρια βιωςιμότθτασ, περιβαλλοντικά ι λοιπά 
χωροταξικά κριτιρια ι χωροκζτθςθσ ι άλλα κριτιρια που κα μποροφςαν να προςδώςουν ςτθ 
Βεβαίωςθ Παραγωγοφ τον χαρακτιρα γενικισ ζγκριςθσ του ζργου. 

 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αδειοδότθςθσ από τθ ΡΑΕ πάντωσ, ςθμειϊνεται ότι θ χοριγθςθ Βεβαίωςθσ 
Παραγωγοφ, Βεβαίωςθσ Παραγωγοφ Ειδικοφ Ζργου ι Άδειασ Παραγωγισ ουδόλωσ ςυνεπάγεται 
ότι το ζργο κα αδειοδοτθκεί ςτα επόμενα ςτάδια ι ότι κα υλοποιθκεί. 

 
Ποια είναι τα γεγονότα, ςτθ δικι μασ περίπτωςθ: 
1. Μια επιχείρθςθ, πριν πολλά χρόνια, ηιτθςε άδεια από τθ ΡΑΕ για να καταςκευάςει θλεκτροπαραγωγικό 
ςτακμό με ανεμογεννιτριεσ ςτα Γεράνεια. 
2. Η διαδικαςία αδειοδότθςθσ απαιτεί, ςαν πρώτο βιμα, τθν προετοιμαςία ενόσ "φακζλου" με βαςικζσ 
πλθροφορίεσ, ο οποίοσ ςυνοδεφει τθν αίτθςθ, ςφμφωνα με το νόμο 4685/2020 (θμ 1). 
3. Εφόςον ο φάκελοσ είναι πλιρθσ, χωρίσ άλλο ζλεγχο ςε αυτό το ςτάδιο, θ αίτθςθ καταχωρείται ςτθ ΡΑΕ 
και εκδίδεται Βεβαίωςθ Παραγωγοφ για οριςμζνα χρόνια. 
4. Με τθ Βεβαίωςθ Παραγωγοφ, ο επενδυτισ ζχει πλζον το δικαίωμα να κατακζςει αίτθςθ για άδεια 
καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ (κλπ) ανεμογεννθτριών, με βάςθ το αρχικό προςχζδιο που είχε 
κατακζςει ςτο φάκελό του. 
5. Εάν και εφόςον κατατεκεί τζτοια αίτθςθ (με το ακριβζσ επιχειρθματικό ςχζδιο) εντόσ τθσ προκεςμίασ 
που ζκεςε θ ΡΑΕ, τότε και μόνο ξεκινά θ Β’ φάςθ αδειοδότθςθσ και οι ζλεγχοι των κριτθρίων 
(περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα). Και τότε αρχίηει ο ρόλοσ του Διμου για να ξεκινιςει 
αγώνα για τθν αποτροπι εγκατάςταςθσ. 
 
Για τα Γεράνεια όχι μόνον δεν υπάρχει  άδεια εγκατάςταςθσ  αλλά, εξ’ όςων τουλάχιςτον γνωρίηουμε, οφτε 
καν αίτθςθ για άδεια εγκατάςταςθσ , κάτι άλλωςτε αναμενόμενο, αφοφ θ αρχικι πρόταςθ ζρχεται ςε 
ςφγκρουςθ με τα περιβαλλοντικά τουλάχιςτον κριτιρια. Επιπλζον, υπουργοί και βουλευτζσ, όπωσ ζχουμε 
ιδθ επιςθμάνει ςε προθγοφμενο Δελτίο Σφπου, ζχουν βεβαιώςει οτι ανεμογεννιτριεσ ςτα Γεράνεια δεν 
πρόκειται να εγκαταςτακοφν, αφοφ δεν περνάνε τα κριτιρια αδειοδότθςθσ. 
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 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε ςχετικά: 
 «Κάποιοι μπζρδεψαν τθ Βεβαίωςθ Παραγωγοφ με τθν Άδεια Εγκατάςταςθσ ι Λειτουργίασ και 
ζφταςαν να ηθτοφν προςφυγι ςτθ Δικαιοςφνθ, με ζνα φανταςτικό ςενάριο δικισ τουσ ζμπνευςθσ. 
Αναρωτιζμαι, ζνα τόςο άτοπο αίτθμα, αν δεν είναι προϊόν κακαρισ άγνοιασ ι ανοθςίασ, ποια ςυμφζροντα 
εξυπθρετεί και ποιο όφελοσ αποκομίηουν όςοι το διακινοφν. Γνωρίηω βζβαια οτι οι πολίτεσ “ζχουν μάτια 
και βλζπουν” και δεν επθρεάηονται από τζτοιεσ ςκοπιμότθτεσ, αλλά επειδι οι νόμοι υπάρχουν για να 
τθροφνται, καλό κα ιταν να τουσ διαβάςει όποιοσ ςυμμετζχει ςε αυτι τθ διακίνθςθ ψευδϊν ειδιςεων. Και 
επειδι κάποιοσ αρζςκεται να αναγάγει τθν πολιτικι ςε προςωπικι αντιπαράκεςθ, να του κυμίςω -με ζνα 
χαμόγελο, λόγω των θμερϊν- οτι ο ηθλιάρθσ είναι ςαν τον θλίκιο: ςε κοιτάηει, ςε κρίνει, ςε ςχολιάηει και 
όταν δεν ζχει κάτι να πει, βγάηει κάτι από το μυαλό του.» 
--- 
Σημείωςη 1  
φμφωνα με το Νόμο 4685 (ΦΕΚ Α' 92/07-05-2020), οι προχποκζςεισ για να γίνει δεκτόσ ζνασ φάκελοσ και 
να εκδοκεί Βεβαίωςθ Παραγωγοφ είναι, ςε ςυντομία: 

 Να είναι πλιρθσ θ αίτθςθ 

 Να ζχει κατατεκεί ςχετικό παράβολο 

 Να μθν ζχει πτωχεφςει (κλπ) θ επιχείρθςθ 

 Να απεικονίηεται γεωγραφικά το προτεινόμενο ζργο 

 Να περιζχονται πλθροφορίεσ διαςφνδεςθσ με το Δίκτυο 

 Να ζχει κατατεκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 Να ζχουν δθλωκεί οι μζτοχοι/εταίροι ςε βακμό φυςικοφ προςώπου 

 
Σημείωςη 2 
Κάποιοι πρότειναν προςφυγι ςτθ Δικαιοςφνθ όταν ο Επενδυτισ ηιτθςε μια Σροποποίθςθ ςτθ Βεβαίωςθ 
Παραγωγοφ (μείωςθ ιςχφοσ τθσ παραγωγισ που επικυμεί) και αυτι ζγινε αποδεκτι, αλλά δεν ηιτθςαν 
προςφυγι ςτθ Δικαιοςφνθ, όταν πιρε τθν αρχικι ζγκριςθ, που ιταν και διπλάςιασ ιςχφοσ. 
    Δεν μασ είπαν όμωσ με ποια αιτιολογία και με ποιο ζννομο ςυμφζρον. Ασ μασ πουν ποιόσ, πώσ και για 
ποιο λόγο κα αμφιςβθτιςει οτι θ επιχείρθςθ ζχει πλθρώςει παράβολο ι οτι δεν ζχει πτωχεφςει ι οτι 
πράγματι ζβαλε ζνα χάρτθ ςτο φάκελό τθσ. 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

 & Δημοςίων Σχέςεων 


