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DRAFT
Η βασική αρχή που πρέπει να υπακούσει η αναθεώρηση της διαδικασίας χορήγησης ή
τροποποίησης άδειας παραγωγής είναι ότι τόσο τα στοιχεία του περιεχομένου της όσο και τα
στοιχεία που υποβάλλονται και εξετάζονται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μονοσήμαντα
καθορισμένα και να μην είναι αντικείμενο υποκειμενικής αξιολόγησης.
Αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία και θα επιτρέψει την πρακτική εφαρμογή εύλογης αποκλειστικής
προθεσμίας, η οποία είναι απαραίτητη για τη συνολική επιτάχυνση της αδειοδότησης ενός έργου.
Α] Περιεχόμενο Άδειας Παραγωγής
Τα στοιχεία που θα περιέχονται στην Άδεια Παραγωγής, σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο πλαίσιο,
διακρίνονται σε τρεις ομάδες:
Ειδικά ουσιαστικά στοιχεία
•

Το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που είναι ο κάτοχος της άδειας

•

Η τεχνολογία του σταθμού παραγωγής

•

Η θέση εγκατάστασης και η διοικητική της υπαγωγή

•

Οι συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης (πολύγωνο εγκατάστασης σταθμού)

•

Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του σταθμού

Γενικοί όροι
Περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι που έχουν εγκριθεί με τον Κανονισμό Αδειών
Ειδικοί όροι
Περιλαμβάνονται ειδικοί όροι αν απαιτείται
Η άδεια παραγωγής δεν περιλαμβάνει άλλα στοιχεία. Η ΡΑΕ όμως τηρεί σε μητρώο Λοιπά ειδικά
στοιχεία, όπως:
•

Πλήθος και ενδεικτικός τύπος παραγωγικών μονάδων

•

Μετοχική σύνθεση

•

Άλλα πιθανά στοιχεία
ανεμογεννητριών).
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με
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συντεταγμένες

θέσεων

Το μητρώο είναι δημόσιο, περιλαμβάνει τα σώματα όλων των αδειών παραγωγής και τα Λοιπά
ειδικά στοιχεία και παρέχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων στους πολίτες.

Δ/νση Γραμματείας : Λεωφ. Κηφισίας 306, Χαλάνδρι 15232 (Σίδερα), τηλ/fax. 2108081755
Δ/νση Προέδρου ΔΣ και Διοίκησης: Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, τηλ. 2106816803, fax. 2106816837
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Β] Κριτήρια
Για την χορήγηση της άδειας παραγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση συνοδευόμενη από τα
νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε και εξετάζεται κατά
σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Η άδεια χορηγείται εάν πληρούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
1. Η σύνδεση του σταθμού (σημείο απορρόφησης) προτείνεται σε μη κορεσμένο δίκτυο
2. Η θέση του σταθμού δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού κατά το ΕΧΠ-ΑΠΕ όπως
αυτές έχουν καταχωρηθεί στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ1. Ειδικά εάν ο αιτών θεωρεί
ότι υπάρχει λάθος στη καταχώρηση, μαζί με την αίτηση θα ζητά και τη διόρθωσή της
υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης.
3. Δεν γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό
τόπο της ΡΑΕ.
4. Η θέση του σταθμού δεν συμπίπτει με εκκρεμή αίτηση ή εκδοθείσα άδεια παραγωγής, εκτός
εάν για την ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας και για τη
νέα αίτηση υποβάλλεται η ανέκκλητη συναίνεση του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
5. Ειδικά για χερσαίους αιολικούς σταθμούς, υποβάλλεται πιστοποιητικό ανεμολογικών μετρήσεων
από μετεωρολογικό ιστό, εγκατεστημένο σε απόσταση μικρότερη από 7 χλμ. από το όριο του
γηπέδου του σταθμού, με ετήσια διάρκεια, πληρότητα άνω του 85% και μέση ταχύτητα ανέμου
στο ύψος μέτρησης τουλάχιστον 5m/sec. Ειδικά εάν η ανωτέρω μέση ταχύτητα ανέμου είναι
πάνω από 7,5m/sec αρκούν μετρήσεις εξάμηνης διάρκειας.
6. Υποβάλλεται έγγραφο τραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. Letter of Intent) τουλάχιστον για το
70% του τυπικού προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Β του
Μέρους 7 του Παραρτήματος 1 του υφιστάμενου Κανονισμού Αδειών.
Τίποτα άλλο δεν υποβάλλεται και δεν αξιολογείται. Ενδεικτικά δεν υποβάλλονται τεχνικές,
οικονομικές ή ενεργειακές μελέτες αφού τα προαναφερόμενα στοιχεία θεωρούνται απολύτως
επαρκή για το στάδιο της άδειας παραγωγής και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια σε μεγαλύτερο
βάθος αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας ή της ενεργειακής παραγωγικότητας του έργου.
Διευκρινίζεται ότι με τις προαναφερόμενες αλλαγές, δεν αξιολογείται το συνολικό επιχειρηματικό
σχέδιο που ζητούνταν από ομίλους εταιρειών και εξοικονομείται σημαντικός χρόνος στην
αξιολόγηση των προτάσεων (η εν λόγω αξιολόγηση είναι πλέον απόλυτα ξεπερασμένη για το
στάδιο της άδειας παραγωγής λαμβανομένου υπόψη και του πολύ μικρού συντελεστή επιτυχίας
αιολικών πάρκων σε σχέση με τις άδειες παραγωγής).
Προτείνεται όμως το εξής πρόσθετο κριτήριο:
7. Ειδικά για έργα συνολικού τυπικού προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ, είναι δυνατό αντί για το
έγγραφο τραπεζικής χρηματοδότησης (σημείο 4 ανωτέρω) να υποβληθούν στοιχεία
1

Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια το γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ να είναι κατά το δυνατό
ενημέρωση με τους χώρους των θεσμοθετημένων ζωνών αποκλεισμού. Αυτό όμως δεν θα είναι πάντα εφικτό.
Επομένως η εκπλήρωση αυτού του κριτηρίου με βάση τη διαθέσιμη και γνωστή στη ΡΑΕ πληροφορία για τη
χορήγηση της Άδειας Παραγωγής, δεν σημαίνει ότι το κριτήριο δεν θα ελεγχθεί και στη συνέχεια από την
περιβαλλοντική αρχή η οποία μπορεί να διαπιστώσει ότι η χωροθέτηση το έργου είναι εντός ζώνης αποκλεισμού.
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τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής για το 30% του τυπικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο σημείο A του Μέρους 7 του Παραρτήματος 1 του υφιστάμενου Κανονισμού
Αδειών. Στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά, θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα του φορέα
που υποβάλει τα στοιχεία ίδιας συμμετοχής να τεκμηριώσει το ανωτέρω κριτήριο συνολικά για:
• το έργο που αιτείται και
• για άλλα ανάλογα έργα (κάτω των 3 εκατ. ευρώ) για τα οποία έχει λάβει άδεια παραγωγής επί
τη βάσει το ίδιου ως άνω κριτηρίου τεκμηρίωσης ίδιας συμμετοχής και για τα οποία έχει λάβει
ΑΕΠΟ ή οριστική προσφορά σύνδεσης.
Είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή (κριτήριο 7), η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αυτόματη
και θα πρέπει να απαιτείται περισσότερος χρόνος από την υπηρεσία της ΡΑΕ για τους σχετικούς
ελέγχους.
Γ] Μεταβολές
Για την τροποποίηση (ή κατά περίπτωση μεταβίβαση) της άδειας εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Αν μεταβάλλεται κάποιο από τα Ειδικά ουσιαστικά στοιχεία:
•

Αν αλλάζει το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που είναι ο κάτοχος της άδειας υποβάλλεται μόνο
το στοιχείο 6 ή 7 ανωτέρω (εκτός εάν το νέο νομικό πρόσωπο ανήκει στον ίδιο όμιλο με το
αρχικό ή η μετοχική του σύνθεση ταυτίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 67% οπότε παρέλκουν
αυτά τα στοιχεία) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου στο οποίο θα
μεταβιβαστεί η άδεια και η μεταβίβαση γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.

•

Δεν επιτρέπεται να αλλάξει η τεχνολογία του σταθμού παραγωγής.

•

Αν αλλάξει η θέση ή οι συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης και η μέγιστη απόσταση
μεταξύ των πλησιέστερων σημείων του προηγούμενου και του νέου χώρου εγκατάστασης
είναι μικρότερη από 7 χλμ., τότε ελέγχονται μόνο τα κριτήρια 1-5 και η τροποποίηση γίνεται με
βεβαίωση από τη Γραμματεία της ΡΑΕ.

•

Αν αυξηθεί η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς, τότε ελέγχονται μόνο τα κριτήρια 1 (σύνδεση) και 3
(φέρουσα ικανότητα με βάση τα Λοιπά ειδικά στοιχεία). Αν η αύξηση είναι πάνω από 20% της
αρχικής ισχύος ελέγχεται και το κριτήριο 6 ή 7 κατά περίπτωση. Η τροποποίηση γίνεται με
βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ αν η αύξηση είναι έως και 20% της αρχικής ισχύος και με
απόφαση της Ολομέλειας σε άλλη περίπτωση.

•

Αν μειωθεί η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς, τότε ελέγχεται το κριτήριο 3 (με βάση τα Λοιπά
ειδικά στοιχεία) και η τροποποίηση γίνεται με βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.

•

Αν αλλάξει η επωνυμία ή η εταιρική μορφή, η τροποποίηση γίνεται αυτόματα με βεβαίωση της
Γραμματείας της ΡΑΕ

Αν μεταβάλλεται κάποιο από τα Λοιπά ειδικά στοιχεία, ο κάτοχος οφείλει μόνο να ενημερώσει τη
ΡΑΕ. Τότε δεν εκδίδεται καμία διοικητική πράξη από τη ΡΑΕ και απλά η ΡΑΕ ενημερώνει το μητρώο
της. Κατ’ εξαίρεση:
•

αν μεταβάλλεται το πλήθος και ο τύπος των ανεμογεννητριών, ελέγχεται το κριτήριο 3 και
μόνο σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος
από τη Γραμματεία της ΡΑΕ ότι η μεταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η ενημέρωση
αυτή εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα (βλ. και πίνακα ακολούθως) με
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τελικό στόχο, όταν αναπτυχθεί πλήρως το ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα υποβολής
αιτήσεων/στοιχείων η εν λόγω ενημέρωση να γίνεται αυτόματα.
•

αν μεταβάλλεται η μετοχική σύνθεση σε ποσοστό πάνω από 33%, τότε υποβάλλονται ξανά τα
στοιχεία του κριτηρίου 6 (ή του 7 εάν πρόκειται για επένδυση έως 3 εκατ. ευρώ) και
αξιολογούνται. Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, από τη Γραμματεία της ΡΑΕ ότι η μεταβολή δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί.

Οι Γενικοί Όροι μεταβάλλονται αυτοδικαίως εάν μεταβληθεί ο Κανονισμός Αδειών, χωρίς να
χρειάζεται να εκδοθεί κάποια ιδιαίτερη πράξη.
Οι Ειδικοί Όροι μεταβάλλονται με απόφαση της Ολομέλειας.

Δ] Νέες Διαδικασίες
1. Μεταφορά ισχύος μεταξύ Αδειών Παραγωγής
Επιτρέπεται μεταφορά ισχύος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αδειών παραγωγής, στην περίπτωση
αδειών παραγωγής που:
i)

είναι επιμέρους άδειες συγκροτήματος αιολικών πάρκων κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ.
29 του ν. 3468/2006, ή

ii)

χωροθετούνται σε πολύγωνα που:
•

βρίσκονται εντός της ίδιας ιδιοκτησίας (ιδιωτικής ή δημοτικής έκτασης) ή

•

η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πλησιέστερων σημείων τους είναι μικρότερη από 7 χλμ.

και οι οποίες ανήκουν στον ίδιο φορέα ή σε φορείς οι οποίοι είτε ανήκουν στον ίδιο όμιλο είτε οι
μετοχικές συνθέσεις τους ταυτίζονται κατά τουλάχιστον 67%.
Στην περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς ισχύος από την μια άδεια στην άλλη/άλλες,
χωρίς όριο ή περιορισμό στο μέγεθος ή την αναλογία της μεταφερόμενης ισχύος. Επιτρέπεται η
μεταφορά ισχύος ακόμη και σε άδεια παραγωγής που αφορά εν λειτουργία έργο.
Η μεταφορά ισχύος γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.
Μετά την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από
ένα έργα μεταξύ των αδειών παραγωγής που ενεπλάκησαν στην ανωτέρω μεταφορά που να έχουν
δικαίωμα υπογραφής ΣΕΣΤ ή που να απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε
διαγωνιστική διαδικασία.
2. Κατάτμηση/διαχωρισμός Άδειας Παραγωγής σε δύο ή περισσότερες2
Επιτρέπεται ελευθέρωσης η κατάτμηση/διαχωρισμός άδειας παραγωγής σε δύο ή περισσότερες
Άδειες Παραγωγής εφόσον τα πολύγωνα των νέων αδειών παραγωγής είναι γνήσια υποσύνολα του
αρχικού.
Η κατάτμηση/διαχωρισμός ισχύος γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.

2

Θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως η παρ. 3 του .αρ. 28 του ν. 4447/2017
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Μετά την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από
ένα έργα μεταξύ των αδειών παραγωγής που ενεπλάκησαν στην ανωτέρω μεταφορά που να έχουν
δικαίωμα υπογραφής ΣΕΣΤ ή που να απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε
διαγωνιστική διαδικασία.
3.

Συνένωση Αδειών Παραγωγής

Είναι δυνατή η συνένωση αδειών παραγωγής σε μία Άδεια, εφόσον οι αρχικές άδειες πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις για μεταφορά ισχύος μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το πολύγωνο της
ενιαίας άδειας αποτελείται από το σύνολο των πολυγώνων των επιμέρους αδειών παραγωγής.
Η συνένωση γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.

Ε] Προθεσμίες
Όλα τα ανωτέρω έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αρμοδιότητα

Αποκλειστική προθεσμία
ικανοποίησης αιτήματος
[μήνες]

Έκδοση νέας άδειας παραγωγής

Ολομέλεια ΡΑΕ

4

Μεταβίβαση

Γραμματεία ΡΑΕ

3

Μεταβολή θέσης ή συντεταγμένων χώρου

Γραμματεία ΡΑΕ

2

Αύξηση μέγιστης ισχύος πάνω από 20%

Ολομέλεια ΡΑΕ

3

Αύξηση μέγιστης ισχύος έως και 20%

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Μείωση αποδιδόμενης ισχύος

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Αλλαγή Επωνυμίας

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Μεταβολή πλήθους και τύπου ΑΓ

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης άνω του 33%

Γραμματεία ΡΑΕ

2

Μεταφορά ισχύος

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Κατάτμηση

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Συνένωση

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Μεταβολή Ειδικών Ουσιαστικών Στοιχείων

ΕΛΕΓΧΟΣ
Μεταβολή Λοιπών Ειδικών Στοιχείων

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Ειδικά εάν για την έκδοση νέας άδειας ή τη μεταβίβαση ή την αύξηση της μέγιστης ισχύος πάνω
από 20% α αιτών επικαλείται το κριτήριο 7, οι ανωτέρω χρόνοι αυξάνονται κατά 2 μήνες.
ΣΤ] Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές. Μετά την πάροδό τους νοείται ότι έχει εγκριθεί το
υποβληθέν αίτημα και ο ενδιαφερόμενος προχωρεί στο επόμενο στάδιο ενώ παύει η αρμοδιότητα
της ΡΑΕ επί του αιτήματος.
Για την ομαλή μετάβαση από το ισχύον στο νέο πλαίσιο, προτείνεται από τη θέση σε ισχύ του
ανωτέρω πλαισίου και για όσα αιτήματα είναι κατά το χρόνο εκείνο εκκρεμή ή υποβληθούν εντός 6
μηνών, οι ανωτέρω αποκλειστικές προθεσμίες παρατείνονται κατά 1 μήνα η καθεμία.
Με την παρέλευση 18 μηνών από την θέση σε ισχύ του ως άνω πλαισίου και με βάση την εμπειρία
που θα έχει αποκτηθεί και τις πληροφοριακές υποδομές που θα έχουν εξελιχθεί, προτείνονται τα
ακόλουθα:
•

Τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εφόσον είναι αποδεκτά από το ηλεκτρονικό
σύστημα (π.χ. δεν προτείνεται σταθμός σε θεσμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού) αποτελούν
δήλωση καταχώρησης (registry) αμέσως μετά την οποία ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονική
βεβαίωση ότι το αίτημα του καταχωρήθηκε. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση αποδοχής του
αιτήματος. Η ΡΑΕ έχει δικαίωμα εντός των ανωτέρω αποκλειστικών προθεσμιών να απορρίψει
αιτιολογημένα το αίτημα.
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