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 Άρθρο … 
 

 Απλοποίηση της ∆ιαδικασίας χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
 
 1. Στο άρθρο 12 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παρ. 32ιι32κ΄ ως εξής: 

 
«Ειδικά Έργα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ»: Ως τέτοια νοούνται: 

(α) οι Υβριδικοί Σταθμοί, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί και οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως 
Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής και σημείου ή τρόπου σύνδεσης με το 
Σύστημα ή το ∆ίκτυο ή τα δίκτυα των Μη ∆ιασυνδεδεμένων Νησιών, 

(β) μεμονωμένοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή τα συγκροτήματα 
αιολικών πάρκωνσταθμών ΑΠΕ συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, τα οποία αποτελούνται από 
αιολικούς σταθμούςσταθμούς του ίδιου ή διαφορετικών κατόχων αλλά έχουν ενιαίο έργο 
διασύνδεσης και κοινό φορέα υλοποίησής, όπως αποτυπώνεται στην οικεία άδεια παραγωγής, 
ή για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής στο ίδιο νομικό πρόσωπο και ενιαία προσφορά 
σύνδεσης με έργο διασύνδεσής τους, 

(γ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν Εγκατεστημένη Ισχύ ή 
Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής ίση με ή μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) MW 

(δγ) τα υπεράκτια αιολικά πάρκα ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής και 

(εδ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, 
που διασυνδέονται με το Σύστημα μέσω νέου υποθαλάσσιου καλωδίου». 

 
 2. Οι παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται 

ως ακολούθως και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται: 
«…. 
1. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ χορηγείται προκειμένου για 
τη προώθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και την εύθετη υλοποίησή του. 

 
2. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ χορηγείται κατόπιν υποβολής 
αίτησης, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τους όρους και 
κριτήρια του παρόντος, βάσει αντικειμενικών στοιχείων και δεδομένων και σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής του άρθρου 5,. Η αίτηση 
υποβάλλεται παραδεκτώς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

 
(α) Η αίτηση είναι τυπικά πλήρης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Αδειών. 

 
(β) Συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή της παραγράφου 25. 

 
(γ) Tο έργο πρόκειται να εγκατασταθεί συνδεθεί σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως 
περιοχή με κορεσμένο δίκτυο ή, σε κάθε περίπτωση, σε περιοχή όπου υφίσταται περιθώριο 
απορρόφησης ισχύος, σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις της ΡΑΕ. 

 
3. Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας 
παραγωγής πραγματοποιείται με διαφάνεια μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί η ΡΑΕ. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του 
συστήματος του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης 
για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας παραγωγής πραγματοποιείται με διαφάνεια χωρίς τη 
χρήση του συστήματος αυτού. 
 



2  

3.4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή 
ΣΗΘΥΑ, αξιολογείται, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

α) Της εθνικής ασφάλειας, εφόσον η ΡΑΕ έχει λάβει γνώση τέτοιου ζητήματος με οποιονδήποτε 
τρόπο. 

β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, εφόσον η ΡΑΕ έχει λάβει γνώση τέτοιου 
ζητήματος με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
γβ) Της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του 
∆ικτύου ή των δικτύων των Μη ∆ιασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο έργο είναι 
Υβριδικός Σταθμός ή σταθμός ΣΗΘΥΑ ή σταθμός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που πρόκειται να εγκατασταθεί 
σε κορεσμένο δίκτυο και προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή το ∆ίκτυο σε περιοχή με μη 
κορεσμένο δίκτυο. 

 
δγ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου όπως αυτή προκύπτει, για τα έργα ΑΠΕ, από 
μετρήσεις του δυναμικού ΑΠΕ και για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ, από τα ενεργειακά ισοζύγια τους. 
Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από 
πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2017, όπως ισχύει κάθε 
φορά. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού ΑΠΕ ή ενεργειακών 
ισοζυγίων ανά τεχνολογία προβλέπονται στον Κανονισμό της παρ. 3 του άρθρου 5. Με 
αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ, και αποκλειστικά για περιπτώσεις διενέργειας διαγωνιστικών 
διαδικασιών δύναται να προβλέπεται εξαίρεση από την υποβολή πιστοποιημένων μετρήσεων 
αιολικού δυναμικού. 

 
εδ) Της δυνατότητας χωροθέτησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ που αφορούν (ι) τις ζώνες 
αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ οι οποίεςεφόσον αυτές  έχουν οριοθετηθεί 
κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο και έχουν γνωστοποιηθεί και τηρούνται στη ΡΑΕ, καθώς και 
βάσει τηςκαι (ιι) τη φέρουσας ικανότητας των ΟΤΑ, όπου αυτή εξετάζεται. 

 
ζε) Της οικονομοτεχνικής αποδοτικότητας και βιωσιμότητας του έργου, βάσει εκτιμώμενου 
εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) σε όλες τιςστις περιπτώσεις α’, γ’ και δ’ των «Ειδικών 
Έργων ΑΠΕ.» της παρ. 32κ’ του άρθρου 2.. 

 
4.5. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής, ο αιτών υποχρεούται, 
να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή άλλου δημόσιου αρμόδιου φορέα/Ταμείου, για ποσό ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του 
τεκμαρτού κόστους κατασκευής του αντίστοιχου έργου, με ανώτατο όριο κάλυψης το ένα 
εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) ανά έργο, χωρίς να προσμετράται τυχόν επενδυτική ενίσχυση 
του έργου, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Αδειών της παρ. 3 του άρθρου 5. Η 
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αδειούχο: 

 
(α) όταν λάβει και αποδεχτεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης με το Σύστημα ή το ∆ίκτυο από τον 
αρμόδιο ∆ιαχειριστή για το έργο και εφόσον κατατεθεί από τον Αδειούχο στον αρμόδιο 
∆ιαχειριστή και η εγγυητική επιστολή της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013. 

 

(β) σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης της Άδειας Παραγωγής για οποιοδήποτε λόγο. 
κατόπιν αιτήματος του αδειούχου για την ανάκληση της Άδειας παραγωγής του και εφόσον δεν 
έχει παρέλθει, από τη χορήγηση της άδειας, το ήμισυ του χρόνου που ορίζεται στον Πίνακα 1 
της παραγράφου 15. 

 
(γ) εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο αυτοδίκαιης παύσης της άδειας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του 
παρόντος άρθρου, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του έργου ή αίτημα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (ΠΠ∆), 
σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία 
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υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο σχετικά με την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης Άδειας Παραγωγής από την ΡΑΕ. 

5.6. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011 στην περίπτωση που κατά τον κρίσιμο χρόνο αυτοδίκαιης παύσης της άδειας δεν 
έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ή 
αίτημα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (ΠΠ∆) σύμφωνα με την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία, 

6.7. Στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής του άρθρου 5, καθορίζεται ο τύπος, η ελάχιστη 
διάρκεια της εγγυητικής επιστολής, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωσή 
της, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. Με τον Κανονισμό Αδειών εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης και 
καθορίζεται κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

7.8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής αυτής επιστολής 
κοινωφελή ιδρύματα, κοινωφελείς επιχειρήσεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει, και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των 
βαθμίδων, και Αυτοπαραγωγοί κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. 

8.9. Οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα για μια η ή περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ, η 
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές, καθώς και η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων 
χορήγησης άδειας ή τροποποίησης λόγω αύξησης ισχύος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 
θέμα σχετικά με τον κορεσμό, διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από 
εισήγηση του αρμόδιου ∆ιαχειριστή του Συστήματος ή του ∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδεμένων 
Νησιών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής του 
άρθρου 5. Η απόφαση αυτή αναρτάται με επιμέλεια της ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της και μέσω του 
Προγράμματος ∆ιαύγεια.. 

10. Η ΡΑΕ, πριν τη χορήγηση της άδειας, μπορεί, κατά την κρίση της να συνεργάζεται με τον 
∆ιαχειριστή του Συστήματος ή του ∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδεμένων Νησιών για την κατ` 
αρχήν δυνατότητα σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το ∆ίκτυο ή τα δίκτυα των Μη 
∆ιασυνδεδεμένων Νησιών, ιδίως στις περιπτώσεις «Ειδικών Έργων». Ο ∆ιαχειριστής 
υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση εφόσον ζητηθεί, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος. Η εισήγηση δεν συνεπάγεται δέσμευση 
του ηλεκτρικού χώρου ή της γνώμης του ∆ιαχειριστή για τους όρους σύνδεσης. 

11. Η ΡΑΕ εξετάζει αν πληρούνται τα εφαρμοστέα κατά περίπτωση κριτήρια που αναφέρονται 
στην παρ. 1 4 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας παραγωγής μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη 
συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία. 

11.12. Η απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 
στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος ∆ιαύγεια. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση 
αναθεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης αναθεώρησης εξακολουθεί να δεσμεύεται ο χώρος που 
καταλαμβάνει ο σταθμός μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας. 

12.13. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από σταθμό 
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων που παρουσιάζουν εδαφική 
επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας, και εφόσον δεν 
τίθεται θέμα προτεραιότητας εξέτασης, βάσει διατάξεων νόμου, δεν πραγματοποιείται 
συγκριτική αξιολόγηση των έργων αυτών, αλλά η ΡΑΕ ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση 
της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτονομίας των έργων εντός τακτής προθεσμίας. Σε 

Commented [PP4]: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 
εξαίρεση 
 
Στην προτεινόμενη εξαίρεση έχουν ενταχθεί και οι 
ΕνΚοιν. Ακόμα και οι αυτοπαραγωγοί. 
 
Αν υπάρχουν εξαιρέσεις, τότε πώς θα ελεγχθεί ότι μετά 
η άδεια δεν θα μεταβιβαστεί σε «μη εξαιρούμενους»  
 

Commented [PP5]: Η διατύπωση που προστέθηκε 
είναι από τον 3468 όπως ισχύει σήμερα. Άρ. 3, παρ. 2 

Commented [PP6]: Δεν έχει οριστεί ο κύκλος 
υποβολής αιτήσεων στο νόμο 



4  

περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτονομίας των 
έργων, οι αιτήσεις που αφορούν τα εμπλεκόμενα έργα απορρίπτονται από την ΡΑΕ συνολικά. 

 
13.14. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία: 

 
α) Tον Αδειούχο παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό. 

 
β) Τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή μορφή ΑΠΕ ή και πρωτογενές καύσιμο προκειμένου για 
σταθμούς ΣΗΘΥΑ, καθώς και το χρησιμοποιούμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, αν 
τέτοιο περιλαμβάνεται στον σταθμό, όπως ιδίως στους Υβριδικούς Σταθμούς. 

 
γ) Τον τόπο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θέση, ∆ημοτική 
Ενότητα, ∆ήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια). 

 
δ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού. Ειδικά στην 
περίπτωση αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό των 
ανεμογεννητριών και τη διάμετρο της πτερωτής της κάθε ανεμογεννήτριας, όπως και τον 
αριθμό των ισοδύναμων ανεμογεννητριών, προκειμένου για τους υπολογισμούς της φέρουσας 
ικανότητας. 

 
ε) Τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής. 

 
στ) Τους γενικούς όρους, που έχουν εγκριθεί με τον Κανονισμό Αδειών της παρ. 3 του άρθρου 
5. 

 
ζ) Τυχόν ειδικούς όρους, αν απαιτούνται κατά την κρίση της ΡΑΕ. 

 
15. α) Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ χορηγείται για χρονικό 
διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.  
β) Η άδεια παραγωγής παύει αυτοδικαίως να ισχύει στους χρόνους που ορίζονται στον Πίνακα 
1 από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, εφόσον ο κάτοχος της άδειας δεν έχει, έως τη λήξη 
του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ανά κατηγορία σταθμών στον Πίνακα αυτόν, 
εξασφαλίσει την αποδοχή από τον ∆ιαχειριστή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης του έργου με 
το Σύστημα ή το ∆ίκτυο και δεν έχει καταθέσει την εγγυητική επιστολή της παρ. Ι.1 της παρ. Ι 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να ενημερώνει 
αμελλητί τη ΡΑΕ για την έγκριση των οριστικών προσφορών σύνδεσης.  
γ) Οι προθεσμίες του Πίνακα 1 αναστέλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(ι) αν ο σταθμός χωροθετείται σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, για όσο χρόνο διαρκεί ο 
κορεσμός σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ κατά την παρ. 9 
(ιι)  αν οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέας που γνωμοδοτεί ή εγκρίνει την αδειοδότηση ή την 
υλοποίηση του έργου, δεν απαντά ή δεν αποφαίνεται για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή 
έγκρισης ή γνωμοδότησης ή την έκδοση οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, πιστοποιητικού ή 
συναφούς εγγράφου ζητείται για την αδειοδότηση, την υλοποίηση ή τη λειτουργία του έργου 
εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία, είτε αυτή είναι αποκλειστική είτε όχι, και σε 
περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία, εντός δύο μηνών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος, και για όσο χρόνο έχει παρέλθει από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας, 
(ιιι) μόνον λόγω δικαστικής αναστολής ισχύος κάποιας ή κάποιων εκ των αδειών ή εγκρίσεων 
του έργου και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή. 
(ιv) για λόγο ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο διαρκεί αυτός. 
 

Πίνακας 1 – Αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας 
 

Commented [PP7]: Σχετικά προβληματική διάταξη που 
δεν δίνει απάντηση στο αντικειμενικό πρόβλημα.  
 
Είναι επίσης σχετικά επικίνδυνη για εκβιαστικές 
συμπεριφορές. Η ΡΑΕ θα πρέπει να αποφασίζει με 
κάποιο κριτήρια π.χ. τη ποιότητα των μετρήσεων (π.χ. 
διάρκεια, διαθεσιμότητα, απόσταση ιστού) ή κάποια 
άλλο αντικειμενικό κρτήριο. 
 
 
Τέλος η διάταξη αντιβαίνει και σε άλλες διατάξεις του 
3468 (πχ, άρθρο 3, παρ.9) 
 

Commented [PP8]: Να μην είναι στοιχείο της άδειας. 
Απλά να καταγράφεται στο μητρώο 

Commented [PP9]: Να μην είναι στοιχείο της άδειας. 
Απλά να καταγράφεται στο μητρώο. Αν η ενημέρωση 
που θα κάνει ο παραγωγός για αλλαγή του τύπου των 
ΑΓ, δημιουργεί πρόβλημα στη φέρουσα ικανότητα, τότε 
μόνο η ΡΑΕ θα τον ενημερώνει ότι η αλλαγή δεν μπορεί 
να γίνει και το μητρώο δεν θα ενημερώνεται 
 

Commented [PP10]: Δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί 
να συζητηθεί αφού δοκιμασθεί στην πράξη το νέο 
σύστημα αδειοδότησης και μειωθούν οι χρόνοι 
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Τεχνολογία ΑΠΕ – Κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ Προθεσμία 
(έτη) 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 48 

Χερσαίοι αιολικοί σταθμοί  ≤ 150 MW 812 

Χερσαίοι αιολικοί σταθμοί ή συγκροτήματα > 150 MW 1214 
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Σύνθετα Έργα ΑΠΕ 1214 

Σταθμοί βιομάζας ή βιορευστών 812 

Σταθμοί βιοαερίου ή αερίου εκλυόμενου από ΧΥΤΑ 812 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≤ 15 MW) 812 

Υβριδικοί Σταθμοί, 
όπου φωτοβολταϊκοί σταθμοί με συσσωρευτή 

48 

Υβριδικοί Σταθμοί, 

όπου αιολικοί σταθμοί με συσσωρευτή 

812 

Υβριδικοί Σταθμοί με αντλησιοταμίευση 1214 

Σταθμοί ΣΗΘΥΑ 812 

Σταθμοί γεωθερμίας 812 

Λοιπές ΑΠΕ 812 

 
∆εν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη παύσης ισχύος της άδειας παραγωγής. Η παύση ισχύος 
καταχωρίζεται στο Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 5 που τηρεί και δημοσιοποιεί η ΡΑΕ στην 
ιστοσελίδα της. 

14.16. Ο αδειούχος κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής προβαίνει αμελλητί σε 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για 
την υλοποίηση του σταθμού. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας 
του έργου και δύναται, πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον 
Πίνακα 1, να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Αδειών. 

15.17. Με την επιφύλαξη της διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε περίπτωση 
ανάκλησης της άδειας παραγωγής ή αυτοδίκαιης παύσης ισχύοςμε ατομική πράξη, νέα αίτηση 
για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας 
τεχνολογίας από τον κάτοχο της άδειας που ανακλήθηκε ή συνδεδεμένο πρόσωπο, 
επιτρέπεται για αιολικούς σταθμούς ή Υβριδικούς σταθμούς με ανεμογεννήτριες μετά την 
παρέλευση ενός (1) έτους από την δημοσίευση στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ της ατομικής πράξης 
ανάκλησης και για λοιπούς σταθμούς μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ατομική πράξη 
ανάκλησηςτην καταχώρηση στο Μητρώο της ΡΑΕ της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος της άδειας. 

16.18. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ τροποποιείται με 
απόφαση της ΡΑΕ, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του Αδειούχου, εντός 
εξήντα (60) ημέρες ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι 
πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωσή του, σε περίπτωση που μεταβάλλονται τα στοιχεία της 
άδειας και επηρεάζουν τα κριτήρια που έχουν αξιολογηθεί κατά τη χορήγησή της. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που η μεταβολή δεν επηρεάζει την αξιολόγηση των κριτηρίων της παρ. 1, ιδίως σε 
περίπτωση μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του σταθμού ή εταιρικών ή προσωπικών 
στοιχείων του Αδειούχου, τα στοιχεία της άδειας παραγωγής ενημερώνονται με ηλεκτρονική 
καταχώρηση των χαρακτηριστικών και στοιχείων σε ηλεκτρονικό σύστημα που τηρεί η ΡΑΕ και 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Η ισχύς των τροποποιήσεων 
ισχύει από την αυτόματη έγκριση και αποτύπωση της μεταβολής στο εν λόγω ηλεκτρονικό 

Commented [PP11]: Δεν υπάρχει ορισμός 

Commented [PP12]: Θα πρέπει να εκδίδεται. Ειδικά 
αφού θα υπάρχουν ασαφείς χρονικές προθεσμίες όπως 
ο κορεσμός μιας περιοχής, λόγοι ανωτέρας βίας κλπ. 
 

Commented [PP13]: Σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε 
και τον Κανονισμό 

Commented [PP14]: Τι σημαίνει αυτή η επιφύλαξη; 

Commented [PP15]: Ποια η σκοπιμότητα αυτής της 
απαγόρευσης όταν πρόκειται για αυτοδίκαιη παύση; 
 
Υποτίθεται ότι η αυτοδίκαιη παύση εισάγεται για να 
ελευθερώνεται γεωγραφικός χώρος. Δεν μπορεί λοιπόν 
ο χώρος να παραμένει δεσμευμένος και μετά την 
ακύρωση της άδειας και μάλιστα για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα 
 

Commented [PP16]: Θα πρέπει ρητώς να διευκρινισθεί 
ότι στις περιπτώσεις των παλαιών αδειών που 
αναγράφουν στο σώμα τους πληροφορίες (π.χ. 
μετοχική σύνθεσης, τύπος ΑΓ) που πλέον δεν θα 
αποτελούν στοιχεία της άδειας, η μεταβολή των 
πληροφοριών αυτών δεν θα απαιτεί τροποποίηση της 
άδειας (αλλά θα αρκεί μια εκτύπωση από το 
ηλεκτρονικό σύστημα) 

Commented [PP17]: Σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε 
και τον Κανονισμό 
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σύστημα. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ως προς την πρωτογενή 
μορφή ΑΠΕ. Με τον Κανονισμό αδειών καθορίζονται οι περιπτώσεις που δεν απαιτείται 
τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: 

 
α) Αν η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που συνδέεται με το Σύστημα ή το 
∆ίκτυο, αυξηθεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση με την αρχική άδεια, εφόσον 
δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του με την 
επιφύλαξη κάθε άλλης απαιτούμενης άδειας και έγκρισης σύμφωνα με το νόμο και της 
επαναδιατύπωσης των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον αρμόδιο ∆ιαχειριστή. Οι διατάξεις 
αυτές δεν εφαρμόζονται σε σταθμούς που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα, καθώς και σε 
περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. 

 
β) Αν μειωθεί η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που συνδέεται με το 
Σύστημα ή το ∆ίκτυο, εφόσον από τη μείωση δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός 
από τη μείωση του εμβαδού του με την επιφύλαξη κάθε άλλης απαιτούμενης άδειας και 
έγκρισης σύμφωνα με το νόμο και της επαναδιατύπωσης των όρων σύνδεσης του σταθμού 
από τον αρμόδιο ∆ιαχειριστή. 

 
γ) Αν μεταβληθεί ο αριθμός ή ο τύπος των ανεμογεννητριών αιολικού σταθμού ή ο εν γένει 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον δεν επηρεάζεται 
αρνητικά η αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης της άδειας παραγωγής, και δεν επέρχεται 
μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του και εφόσον δεν επηρεάζεται 
αρνητικά η συμμόρφωση του αιτούντα και των διοικητών, μετόχων ή εταίρων του με τις 
προβλέψεις της παρ. 3α του άρθρου 7 του Νόμου 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει. 

 
(δ) Αν μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου που κατέχει την άδεια, εφόσον 
εξακολουθεί να ισχύει ή αντικατασταθεί η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 2, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η 
συμμόρφωση του αιτούντα και των διοικητών, μετόχων ή εταίρων του με τις προβλέψεις της 
παρ. 3α του άρθρου 7 του Νόμου 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει. 
 
(ε) Σε περίπτωση αιολικών σταθμών, αν μεταβληθούν τα όρια του πολυγώνου εγκατάστασης, 
κατά τρόπο που οδηγεί σε μετατόπιση των σημείων των πλευρών του πολυγώνου η οποία δεν 
υπερβαίνει την απόσταση των 500 μέτρων επί του εδάφους, και υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεταβολή αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση της συνολικής επιφάνειας του πολυγώνου μεγαλύτερη 
από 20%. Εφόσον η μεταβολή αυτή οδηγεί σε μη ικανοποίηση του κριτηρίου της παρ. 4.δ για 
τη φέρουσα ικανότητα ή σε επικάλυψη με ήδη εκδοθείσα άδεια ή υποβληθείσα αίτηση, τότε η 
ΡΑΕ ενημερώνει τον παραγωγό ότι η μεταβολή δεν μπορεί να παραγματοποιηθεί. 

 
(στ) Αν υπάρξει συνδυασμός των ανωτέρω  
 

 
18. Επιτρέπεται η Ττροποποίηση του τόπου εγκατάστασης του σταθμού εντός των ορίων της 
ίδιας Περιφέρειας. Για την τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση η οποία, εφόσον δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις α’-στ’ της παρ. 17, της παρ. 19 ή της παρ. 20, αξιολογείται με τα κριτήρια της παρ. 
4. είναι επιτρεπτή σε όμορο γήπεδο αυτού που καταλαμβάνει ο σταθμός με τη χορηγηθείσα 
άδεια, ή σε άλλο γήπεδο που βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του εντός του ίδιου ∆ήμου 
για τις νησιωτικές περιοχές, ή εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας για την ηπειρωτική χώρα, και 
εφόσον υποβάλλεται ειδικώς αιτιολογημένο αίτημα από τον αδειούχο 

 
19. Κάτοχοι επιμέρους αδειών παραγωγής συγκροτήματος αιολικών πάρκων κατά την έννοια 
της παρ. 31 του άρθρου 2, μπορούν να προβαίνουν, κατόπιν υποβολής σχετικής ενημέρωσης 
συποβολής σχετικού αιτήματος στη ΡΑΕ, είτε στη μεταφορά μέρους ή όλης της Εγκατεστημένης 
ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεταξύ των αδειών τους, είτε στη συνένωση κάποιων ή του 
συνόλου των αδειών τους υπό τον ίδιο φορέα που μπορεί να είναι ένας από τους αρχικούς 
κατόχους ή τρίτος φορέας είτε στην απορρόφηση μιας άδειας ή μέρους αυτής ή περισσοτέρων 

Commented [PP18]: Πρέπει να προβλεφθεί τι γίνεται 
έως να λειτουργήσει το σύστημα. 
 

Commented [PP19]: Ο αριθμός και ο τύπος των ΑΓ 
δεν πρέπει καν να συνιστούν στοιχείο της άδειας 

Commented [PP20]: Ασαφές. Αν παραμείνει θα πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι πρόκειται για τα νέα κριτήρια και όχι 
αυτά που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας 

Commented [PP21]: Οι προβλέψεις που αναφέρονται 
εδώ δεν έχουν σχέση με τον αριθμό και τον τύπο των 
ΑΓ 
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αδειών ή μέρους αυτών από άλλη άδεια του συγκροτήματος. Οι άδειες που εμπλέκονται στις 
μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι όμορες. 

 
20. Κάτοχος άδειας παραγωγής σταθμού ΑΠΕ μπορεί να προβαίνει στην κατάτμηση της άδειας 
παραγωγής σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κάτοχο, κατόπιν υποβολής 
σχετικής ενημέρωσης στη ΡΑΕαπόφασης της ΡΑΕ, εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των 
σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ υπό το εκάστοτε ισχύον καθεστώς στήριξης αυτών. Η κάθε μία από τις επιμέρους 
άδειες που προκύπτει από την κατάτμηση της αρχικής άδειας κατά το προηγούμενο εδάφιο, 
μπορεί να περιλαμβάνει γήπεδα εγκατάστασης που δεν είναι όμορα μεταξύ τους. Ειδικά για την 
περίπτωση αιολικών πάρκων, η κάθε μία από τις επιμέρους άδειες που προκύπτει από την 
κατάτμηση της αρχικής άδειας μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό πλήθος ανεμογεννητριών 
και να αφορά διαφορετικό μέγεθος ισχύος, σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονταν στην 
αντίστοιχη επιφάνεια του πολυγώνου της αρχικής άδειας. Σε περίπτωση μεταβολής του 
προηγούμενου εδαφίου, η ΡΑΕ ελέγχει το κριτήριο της φέρουσας ικανότητας και αν δεν 
ικανοποιείται, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι η μεταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 
21. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, να μεταβιβάζει 
την άδειά του σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται τα εφαρμοστέα κατά περίπτωση 
κριτήρια της παρ. 14. 
 

21.22. Η ΡΑΕ δύναται να διενεργεί ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4414/2016 (Α΄ 149), για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 
5 της από 
13 ∆εκεμβρίου 2017 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573 (Β΄ 4488), όπως ισχύει, καθώς και για άλλες περιοχές που τυχόν 
προκύψει περιθώριο ισχύος από την ολοκλήρωση ειδικού διασυνδετικού έργου του αρμόδιου 
∆ιαχειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια παραγωγής χορηγείται, μετά την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 
22.23. α) Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό αποθηκευτικό μέσο 
ενέργειας, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και ο 
τρόπος μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.  
β) Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ ή 
ΣΗΘΥΑ, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό και άλλη ή άλλες τεχνολογίες 
ΑΠΕ, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και ο τρόπος 
μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.  
 
Ηγ) Η έννοια αυτού του σταθμού των περιπτώσεων α) και β) δεν ταυτίζεται με την έννοια του 
Υβριδικού Σταθμού. 

 
…» 

 
Άρθρο 

Μεταβατικές διατάξεις 

«…1. Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Με απόφαση της ΡΑΕ ορίζεται μεταβατικά 
ο τρόπος επικαιροποίησης των αιτήσεων αυτών, ο τρόπος που θα λαμβάνει χώρα η υποβολή 
και οι αιτήσεις τροποποίησης των αδειών μέχρι την ολοκλήρωση του ειδικού ηλεκτρονικού 
συστήματος που θα δημιουργηθεί από την Αρχή για το σκοπό αυτό, καθώς και έως την έκδοση 

Commented [PP22]: Τα κριτήρια της παρ. 4 αφορούν 
στα έργα και όχι στον ιδιοκτήτη. 
 
Δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει η εγγυητική 
επιστολή ή αντικατασταθεί αυτή με αντίστοιχη, δεν θα 
πρέπει να απαιτηθεί τροποποίηση. 
 
Ειδικά δε θα πρέπει να καλυφθεί η περίπτωση 
ενδοομιλικής μεταβίβασης (λ.χ. σε εταιρεία ειδικού 
σκοπού ελεγχόμενη από τον κάτοχο της ΑΠ). 
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του νέου Κανονισμού Αδειών, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος. 

 
2. α) Οι άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του.  
β) Εάν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου δεν έχει εκδοθεί η Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης για τους σταθμούς αυτούς, οι άδειες αυτές της περίπτωσης α’ παύουν να ισχύουν 
αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη της παρ. 15.γ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006,  εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί η Οριστική Προσφορά Σύνδεσής τους με την πάροδο όταν παρέλθει χρόνοςχρονικού 
διαστήματος που υπολογίζεται ως η διαφορά του χρόνου που έχει διανυθεί από τη χορήγηση 
της άδειας παραγωγής έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από τον προβλεπόμενο 
χρόνο του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου, για την αντίστοιχη τεχνολογία σταθμού, εφόσον η 
διαφορά αυτή είναι θετική, και προσαυξημένη κατά το ήμισυ του προβλεπόμενου στον πίνακα 
αυτόν χρόνου για την εν λόγω τεχνολογία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο στον εν λόγω Πίνακα. Εάν η διαφορά είναι αρνητική ο χρόνος 
διάρκειας ισχύος της άδειας προσδιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που καθορίζεται στον 
Πίνακα 1 ανάλογα με την τεχνολογία. 
γ) Κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 
1, οι άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 
3468/2006 σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αιτημάτων 
τροποποίησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο.  

 
2.3.Ειδικά   για   τη   χορήγηση   άδειας   παραγωγής   από   Υβριδικούς   Σταθμούς   στα  μη 
∆ιασυνδεδεμένα νησιά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. [….] του άρθρου {….] του 
ν. […]/2019 . 

 
…» 


