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1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Κύριο Γιώργο Σταθάκη 

Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92 

secmin@ypen.gr 

2. Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

Κύριο Νίκο Μπουλαξή 
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Κοινοποίηση: 
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Κύριο Μιχάλη Βερροιόπουλο 

ggenergy@ypen.gr 

2. Γενικό Διευθυντή Ενέργειας  

Κύριο Δημήτρη Τσαλέμη 
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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2019/108 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

Θέμα:  Ολοκληρωμένη πρόταση για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και 

τροποποίησης αδειών παραγωγής 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας υποβάλουμε τη συνημμένη πρόταση για την απλοποίηση των 

διαδικασιών χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής. 

Η πρόταση έχει εκπονηθεί μετά από μακρά διαβούλευση με τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία 

περιελάμβανε -μεταξύ άλλων- ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με τη 
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συμμετοχή των μελών μας την Τετάρτη 14.11.2018, δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου μέσω 

του δικτυακού μας τόπου από 27.11 έως 10.12.2018 και διαδοχικές συζητήσεις στο ΔΣ. 

Στόχος μας είναι σε εύλογο χρόνο να επεξεργαστούμε και υποβάλουμε προτάσεις και για τις λοιπές 

φάσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας.  

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει θέσει ως προτεραιότητά της για το 2019 να συμβάλει στην επαναστατική 

απλοποίηση της συνολικής διαδικασίας, που είναι αναγκαία ώστε η διαδικασία να πάψει να είναι 

αναποτελεσματική, πανάκριβη και ψυχοφθόρα, να καταστεί συμβατή με το νέο πλαίσιο των 

διαγωνισμών και κυρίως να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών 

στόχων της εθνικής πολιτικής. 

Η συγκεκριμένη πρότασή μας που αφορά τις διαδικασίες αδειών παραγωγής ενσωματώνει τις 

ακόλουθες βασικές αρχές: 

• Το περιεχόμενο και τα κριτήρια χορήγησης αδειών τυποποιούνται ώστε να είναι δυνατός ο 

αυτοματοποιημένος έλεγχός τους υπό μορφή check list 

• Η τυποποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή μιας πλήρως ηλεκτρονικής 

διαδικασίας 

• Εισάγεται μεγάλη αύξηση της ευελιξίας στις τροποποιήσεις του σχεδιασμού των 

αδειοδοτημένων έργων 

• Προτείνεται μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων, ειδικά όσον αφορά τις τροποποιήσεις, 

στη Γραμματεία της ΡΑΕ ώστε η Ολομέλεια να μην απασχολείται με απλά θέματα 

• Αυξάνονται οι περιπτώσεις τροποποίησης για τις οποίες αρκεί απλή ενημέρωση της ΡΑΕ 

• Τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες, κατ΄αρχάς στις απλούστερες διαδικασίες και σταδιακά 

σε όλες 

• Προτείνεται η ανάπτυξη δημόσιου μητρώου όπου όλες οι πληροφορίες, περιλαμβανομένων 

των σωμάτων των αδειών, τροποποιήσεων, ενημερώσεων κλπ θα είναι προσβάσιμες από 

όλους. 

Ενδεικτικά παραδείγματα του περιεχομένου της πρότασής μας είναι: 

• Απλοποιείται το χρηματοδοτικό κριτήριο. Στο βασικό σενάριο ο υποψήφιος παραγωγός αρκεί 

να προσκομίσει εκδήλωση ενδιαφέροντος (LoI) από τραπεζικό ίδρυμα για το 70% του 

τυπικού κόστους του συγκεκριμένου έργου. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται σε σημαντικό 

βαθμό η αυστηρότητα στη διαπίστωση της ικανότητας του φορέα αλλά απαλείφονται 

χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων που δεν έχουν πλέον νόημα. 

• Ο έλεγχος των ζωνών αποκλεισμού του ΕΧΠ-ΑΠΕ γίνεται αποκλειστικά με βάση τις 

θεσμοθετημένες ζώνες που έχουν αναρτηθεί στο γεωπληφοριακό σύστημα της ΡΑΕ. 

• Συνεχίζει να απαιτείται η υποβολή πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού με 

συγκεκριμένα ποσοτικά όρια (ταχύτητας ανέμου, διαθεσιμότητας, απόστασης) αλλά 

απαλείφεται η διαδικασία ελέγχου της ενεργειακής μελέτης (που πλέον δεν θα υποβάλλεται) 

και αντιπροσωπευτικότητας της θέσης του ιστού, τα οποία αποτελούν ούτως ή άλλως ευθύνη 

του παραγωγού. 
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• Επιτρέπεται με απλές διαδικασίας η μεταφορά ισχύος μεταξύ πλησίων αδειών, η κατάτμηση 

άδειας ή η συνένωση αδειών, με σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποκλείονται 

καταχρήσεις. 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες μεταβολές θα επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα: 

• Θα επιταχύνουν τις διαδικασίες, κυρίως όσον αφορά τις τροποποιήσεις και μεταβολές των 

ήδη αδειοδοτημένων έργων. 

• Θα μειώσουν πάρα πολύ το φόρτο εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.  

• Θα εξοικονομήσουν πόρους από τις επιχειρήσεις, οι οποίοι θα μπορούν να διατεθούν πιο 

αποτελεσματικά. 

Είναι φυσικά αυτονόητο ότι η διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών είναι μεν εξαιρετικά 

σημαντική αλλά δεν αποτελεί πανάκεια. Απαιτείται η ΡΑΕ να ενισχυθεί με προσωπικό και πόρους 

(όπως και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες), προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται με ταχύτητα στο 

ρόλο της. Περαιτέρω, απαιτείται η ταχύτερη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες με 

ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών περιβαλλόντων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας, όπως και των συνεργατών και των υπηρεσιών σας, προκειμένου να 

συμβάλουμε στην ταχεία προώθηση της αιτούμενης απλοποίησης. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 

Συνημμένο: Η πρόταση για τις διαδικασίες Αδειών Παραγωγής 


