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Βασικές αρχές πρότασης

✓ Το περιεχόμενο και τα κριτήρια χορήγησης αδειών
παραγωγής 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



Περιεχόμενα

3

Α. Νέες διαδικασίες τροποποίησης αδειών που δεν απαιτούν αλλαγή
κριτηρίων Κανονισμού

Β. Περιεχόμενο άδειας παραγωγής

Γ. Νέα τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης

Δ. Διαδικασίες τροποποίησης που εμπλέκουν τα νέα κριτήρια

Ε. Κατάργηση του τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής



Α. Νέες διαδικασίες χωρίς αλλαγή κριτηρίων Κανονισμού
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1. Μεταφορά ισχύος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Αδειών
Παραγωγής στην περίπτωση που:

I. είναι επιμέρους άδειες συγκροτήματος αιολικών πάρκων

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.

✓ Η μεταφορά ισχύος πρέπει να γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ μετά από
έλεγχο ότι δεν γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας

✓ Δεν θα πρέπει να αυξάνεται το πλήθος των έργων με ΣΕΣΤ ή που εξαιρούνται από
διαγωνισμό



Νέες διαδικασίες χωρίς αλλαγή κριτηρίων Κανονισμού (ΙΙ)

2. Κατάτμηση/διαχωρισμός Άδειας Παραγωγής σε δύο ή περισσότερες:

εφόσον τα πολύγωνα των νέων αδειών παραγωγής είναι γνήσια υποσύνολα του αρχικού.
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✓ Η κατάτμηση/διαχωρισμός ισχύος θα γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της
ΡΑΕ

✓ Δεν θα πρέπει να αυξάνεται το πλήθος των έργων με ΣΕΣΤ ή που εξαιρούνται από
διαγωνισμό

3. Συνένωση Αδειών Παραγωγής:

εφόσον οι αρχικές άδειες πληρούν τις 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 θα γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ 



Β. Περιεχόμενο άδειας παραγωγής
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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 λειτουργίας του σταθμού

Γενικοί όροι: οι γενικοί όροι που έχουν εγκριθεί με τον Κανονισμό Αδειών

Ειδικοί όροι: 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

• Πρόσωπο του τεκμηριώνει τη χρηματοδότηση του 70% του τυπικού
προϋπολογισμού

• Άλλα πιθανά στοιχεία ανάλογα με την τεχνολογία (π.χ. συντεταγμένες θέσεων
ανεμογεννητριών).



Γ. Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης
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1. Η σύνδεση του σταθμού προτείνεται σε μη κορεσμένο δίκτυο

2. Δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού κατά το ΕΧΠ-ΑΠΕ.

3. Δεν γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας.

4. Δυνατότητα υποβολής αίτησης επί εκδοθείσας άδειας λειτουργίας από τον
πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον κάτοχο

5. Για χερσαίους αιολικούς σταθμούς, υποβάλλεται πιστοποιητικό ανεμολογικών
μετρήσεων

6. Έγγραφο τραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. Letter of Intent) τουλάχιστον για το
70% του τυπικού προϋπολογισμού του έργου.

7. Εναλλακτικό κριτήριο χρηματοδότησης με επίκληση και ίδιας συμμετοχής που
οδηγεί όμως σε μη τυποποιημένη / μη αυτόματη διαδικασία



Δ. Τροποποιήσεις που εμπλέκουν τα κριτήρια
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Μεταβολές στα Ειδικά ουσιαστικά στοιχεία:

• Αλλαγή προσώπου (νομικό ή φυσικό) που είναι ο κάτοχος της άδειας:
υποβάλλεται μόνο το στοιχείο 6 ή 7 ανωτέρω καθώς και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα του προσώπου στο οποίο θα μεταβιβαστεί η άδεια. Η μεταβίβαση
γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ.

• Δεν επιτρέπεται να αλλάξει η τεχνολογία του σταθμού παραγωγής, εκτός από ή
προς υβριδικό σταθμό με ίδια τεχνολογία Α.Π.Ε.

• Αλλαγή χώρου εγκατάστασης: η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πλησιέστερων
σημείων του αρχικού και του νέου χώρου εγκατάστασης είναι μικρότερη από 7
χλμ. -Ελέγχονται μόνο τα κριτήρια 1-5 και η τροποποίηση γίνεται με βεβαίωση
από τη Γραμματεία ΡΑΕ



Τροποποιήσεις που εμπλέκουν τα κριτήρια (ΙΙ)
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• Αύξηση μέγιστης αποδιδόμενης ισχύς: ελέγχονται μόνο τα κριτήρια 1 (σύνδεση) και
3 (φέρουσα ικανότητα) και γίνεται με βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ. Αν η αύξηση
είναι >20% της αρχικής ισχύος ελέγχεται και το κριτήριο 6 ή 7 κατά περίπτωση και η
τροποποίηση με απόφαση της Ολομέλειας

• Μείωση μέγιστης αποδιδόμενης ισχύς: ελέγχεται το κριτήριο 3 και η τροποποίηση
γίνεται με βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ

• Αλλαγή επωνυμίας ή εταιρικής μορφής: η τροποποίηση γίνεται αυτόματα με
βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ



Τροποποιήσεις που εμπλέκουν τα κριτήρια (ΙΙΙ)

Μεταβολές στα Λοιπά ειδικά στοιχεία: Ο κάτοχος οφείλει μόνο να ενημερώσει τη ΡΑΕ
ώστε να ενημερώνει το μητρώο της. Όμως:

• Μεταβολή στο πλήθος και στον τύπο 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.

• Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση > 33%:

τότε υποβάλλονται ξανά τα στοιχεία του κριτηρίου 6 και αξιολογούνται. Σε περίπτωση
που δεν είναι επαρκή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, εντός δύο μηνών, από τη
Γραμματεία της ΡΑΕ ότι η μεταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
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Ε. Κατάργηση του τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής

Απαιτείται η κατάργηση του τέλους διατήρησης Αδειών Παραγωγής το οποίο
επιβάλλεται κάθε έτος από την πάροδο συγκεκριμένης προθεσμίας μετά την
χορήγηση της άδειας παραγωγής εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η
αδειοδότηση της επένδυσης.

Δεν είναι αποδεκτό να επιβαρύνονται οι φορείς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με το ως άνω μη
ανταποδοτικό τέλος, όταν είναι γνωστό ότι το αδειοδοτικό πλαίσιο είναι εξαιρετικα
αναποτελεσματικό και οι καθυστερήσεις εξωφρενικές.

Περαιτέρω, η κατάργηση απαιτείται για λόγους ισοτιμίας καθώς ανάλογο τέλος δεν
οφείλεται από τους συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
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