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Φεβρουάριος 2019 

 

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 μονοσήμαντα 

καθορισμένα και να μην είναι αντικείμενο υποκειμενικής αξιολόγησης αλλά αποτέλεσμα 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 

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 λειτουργίας 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 

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

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

ανεμογεννητριών). 

mailto:info@eletaen.gr
http://www.eletaen.gr/


 

2 

 

Το μητρώο είναι δημόσιο, περιλαμβάνει τα σώματα όλων των αδειών παραγωγής και τα Λοιπά 

ειδικά στοιχεία και παρέχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων στους πολίτες. 

 

Β] Κριτήρια  

Β.1] Για την χορήγηση της άδειας παραγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση συνοδευόμενη από 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος. Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων για νέα άδεια παραγωγής 

πρέπει να γίνουν πιο συχνοί (τουλάχιστον ανά δίμηνο).  

Η άδεια χορηγείται εάν πληρούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια. Τα κριτήρια που έχουν 

περιληφθεί ακολούθως είναι διαπιστωτικά και έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε η διαδικασία να είναι 

αυτόματη και να μην εμπεριέχει υποκειμενική κρίση ή ανάγκη αξιολόγησης. 

Τα κριτήρια που ελέγχονται είναι: 

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: 

• η νέα αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή από νομικό πρόσωπο που 

ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον κάτοχο ή η μετοχική του σύνθεση ταυτίζεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 67% με του κατόχου, 

• η νέα αίτηση αφορά έργο που εμπίπτει στην ίδια κατηγορία στήριξης (ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ) στην 

οποία θα ανήκε και το έργο με άδεια λειτουργίας αν λάμβανε σήμερα λειτουργική στήριξη.   

5. Ειδικά για χερσαίους αιολικούς σταθμούς, υποβάλλεται πιστοποιητικό ανεμολογικών  μετρήσεων 

κατά IEC17025 από μετεωρολογικό ιστό, 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. Στην 

περίπτωση χερσαίων αιολικών σταθμών που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της 

Επικράτειας, εκτός από εκείνες των νησιών και των βραχονησίδων του Αιγαίου, ο 

μετεωρολογικός ιστός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε απόσταση μικρότερη από 7 χλμ. από 

τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών2. 

                                            
1   Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια το γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ να είναι κατά το δυνατό 

ενημερωμένο 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. 

2  Το κριτήριο έχει τεθεί όπως ισχύει με βάση το σήμερα ισχύοντα Κανονισμό με την ακόλουθη διαφοροποίηση: 
Από την περιγραφή του κριτηρίου έχει αφαιρεθεί σε σχέση με τα σήμερα ισχύοντα η εξέταση της 
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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. Κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται στο κριτήριο 6 ανωτέρω, είναι δυνατό για την 

τεκμηρίωση χρηματοδότησης του 70% του τυπικού προϋπολογισμού του έργου να γίνει 

επίκληση και ίδιας συμμετοχής (συνδυαστική ή χωρίς καθόλου τραπεζική χρηματοδότηση). Στην 

περίπτωση αυτή  πρέπει να υποβληθούν στοιχεία τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής που 

δηλώνεται (ήτοι έως το 70% του τυπικού προϋπολογισμού αναλόγως με το πόση τραπεζική 

χρηματοδότηση χρησιμοποιείται), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο A του Μέρους 7 του 

Παραρτήματος 1 του υφιστάμενου Κανονισμού Αδειών. Στην περίπτωση αυτή: 

 7.1.  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 έργα για τα οποία έχει λάβει άδεια παραγωγής επί τη βάσει του ίδιου ως άνω 

κριτηρίου τεκμηρίωσης ίδιας συμμετοχής και για τα οποία έχει λάβει ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ ή 

οριστική προσφορά σύνδεσης, 

7.2.  σε περίπτωση που γίνεται επίκληση των οικονομικών στοιχειών του μετόχου ή γενικότερα 

του μητρικού ομίλου, δεν θα πρέπει να ζητείται τίποτα περισσότερο πέραν των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Σημειώνουμε, ότι το κριτήριο αφορά 

πρωτίστως τη δυνατότητα (και βεβαίως όχι τη δέσμευση) του φορέα να χρηματοδοτήσει. 

Η κατ’ αρχήν πρόθεση του φορέα και του μητρικού ομίλου να χρηματοδοτήσει 

τεκμαίρεται από την παρουσία του, την ενεργοποίησή του στην αγορά και την προσπάθειά 

του να αναπτύξει το έργο. Επομένως δεν θα πρέπει να ζητούνται άλλα τεκμήρια για αυτή 

την πρόθεση (π.χ. δεν θα πρέπει να ζητούνται αποφάσεις διοικητικών οργάνων ή 

προσώπων του μητρικού φορέα). 

                                                                                                                                                 
αντιπροσωπευτικότητας της θέσης του μετεωρολογικού ιστού, αφού αυτή γινόταν μέσω της ενεργειακής μελέτης 
που πλέον προτείνεται να μην υποβάλλεται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η «αυτοματοποίηση» της 
διαδικασίας. Γενικότερα, «μεταβιβάζεται» περισσότερη ευθύνη στους επενδυτές που αναπτύσσουν τα έργα, οι 
οποίοι είναι αυτοί που δια των οικονομικών προσφορών τους στις δημοπρασίες θα καθορίσουν το επίπεδο 
αποζημίωσης και βιωσιμότητας των επενδύσεων. 
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Τέλος, είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή (κριτήριο 7), η διαδικασία δεν μπορεί να είναι 

αυτόματη, αφού υπεισέρχεται συνολική αξιολόγηση περισσοτέρων έργων. Επομένως είναι 

εύλογο να προβλέπεται περισσότερος χρόνος από την υπηρεσία της ΡΑΕ για τους σχετικούς 

ελέγχους. 

Β.2] Η σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων πρέπει να διαφοροποιείται ανά τεχνολογία και ίσως 

μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η μονοκαλλιέργεια και η χρόνια αναμονή κάποιων τεχνολογιών 

εξαιτίας του υπερβολικού φόρτου που προκύπτει από παροδικές ή έκτακτες «μόδες» (π.χ. ξαφνικά 

υποβάλλονται πάρα πολλές αιτήσεις αιολικών κάτω των 3MW κλπ). Θα μπορούσε να καθορισθούν 

κατηγορίες αιτήσεων για άδειες παραγωγής (αιολικά τριών μεγεθών, φ/β δύο μεγεθών, λοιπές 

κατηγορίες ΑΠΕ, θερμικοί σταθμοί) και η εξέταση να γίνεται κυκλικά π.χ. 5 αιτήσεις της κατηγορίας 

1, μετά 5 αιτήσεις της κατηγορίας 2 κ.ο.κ. ασχέτως χρόνου υποβολής τους. 

 

Γ] Μεταβολές 

Η αίτηση για τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας παραγωγής υποβάλλεται οποτεδήποτε. 

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, εκτός από ή προς υβριδικό 

σταθμό με ίδια τεχνολογία Α.Π.Ε. 

• Αν αλλάξει η θέση ή οι συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης και η μέγιστη απόσταση 

μεταξύ των πλησιέστερων σημείων του αρχικού 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 
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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 

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. Ειδικά στην 

περίπτωση που η μεταφορά γίνεται μεταξύ πολυγώνων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη 

των 7 χλμ., αυτή (η απόσταση) μετράται μεταξύ των πολυγώνων των αρχικών αδειών (ώστε να 

μην καταστρατηγείται ο περιορισμός της απόστασης με διαδοχικές μεταφορές). 

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 από έλεγχο του κριτηρίου 3 

(φέρουσα ικανότητα). 

Μετά την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας δεν θα πρέπει να υπάρχουν έργα μεταξύ των 

αδειών παραγωγής που ενεπλάκησαν στην ανωτέρω μεταφορά που να έχουν δικαίωμα υπογραφής 

ΣΕΣΤ ή που λόγω της μείωσης της ισχύος τους απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε 

διαγωνιστική διαδικασία, περισσότερα από όσα ήταν πριν την αξιοποίηση για πρώτη φορά της 

ανωτέρω δυνατότητας (για παράδειγμα, με βάση τα σήμερα ισχύοντα, αν μεταφέρεται ισχύς 

μεταξύ τριών έργων που το καθένα έχει ισχύ άνω των 3MW, τότε κανένα από τα προκύπτοντα 

έργα δεν θα πρέπει να έχει ισχύ κάτω των 3MW και αυτό να τηρείται όσες φορές γίνει μελλοντικά 

μεταφορά ισχύος που να εμπλέκει κάποιο από τα έργα αυτά). 
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2. Κατάτμηση/διαχωρισμός Άδειας Παραγωγής σε δύο ή περισσότερες3  

Επιτρέπεται ελευθέρως 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. 

Μετά την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας δεν θα πρέπει να υπάρχουν 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. 

Εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό υφίσταται προφανώς εάν ήδη η άδεια παραγωγής που 

πρόκειται να κατατμηθεί έχει δικαίωμα υπογραφής ΣΕΣΤ ή απαλλάσσεται λόγω μικρού μεγέθους 

από 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 

Μεταβολή Ειδικών Ουσιαστικών Στοιχείων   

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 

                                            
3  Θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως η παρ. 3 του αρ. 28 του ν. 4447/2017 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (συνέχεια) Αρμοδιότητα 

Αποκλειστική προθεσμία 

ικανοποίησης αιτήματος 

[μήνες] 

ΕΛΕΓΧΟΣ   

Μεταβολή Λοιπών Ειδικών Στοιχείων   

Μεταβολή πλήθους και τύπου ΑΓ Γραμματεία ΡΑΕ 1 

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης άνω του 33% Γραμματεία ΡΑΕ 2 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ   

Μεταφορά ισχύος Γραμματεία ΡΑΕ 1 

Κατάτμηση Γραμματεία ΡΑΕ 1 

Συνένωση Γραμματεία ΡΑΕ 1 

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 θα πρέπει να είναι αποκλειστικές.  

ΣΤ.1]  Ειδικά για τις περιπτώσεις: 

• Μείωση αποδιδόμενης ισχύος 

• Αλλαγή Επωνυμίας 

ο ενδιαφερόμενος μπορεί άμεσα με την κατάθεση του σχετικού αιτήματος στη ΡΑΕ (και 

πριν ακόμα την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του 1 μήνα) να προχωρεί στο 

επόμενο βήμα και να καταθέσει σχετικά αιτήματα στις επόμενες υπηρεσίες. Τα αιτήματα 

αυτά ολοκληρώνονται με την έκδοση της Βεβαίωσης από τη Γραμματεία της ΡΑΕ ή την 

παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, όποιο συμβεί πρώτο. 

ΣΤ.2]  Για τις λοιπές περιπτώσεις που κατά τον ανωτέρω πίνακα αποτελούν αρμοδιότητα της 

Γραμματείας της ΡΑΕ, μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας νοείται ότι έχει 

εγκριθεί το υποβληθέν αίτημα και ο ενδιαφερόμενος προχωρεί στο επόμενο στάδιο ενώ 

παύει η αρμοδιότητα της ΡΑΕ επί του αιτήματος. Το παραπάνω δεν ισχύει αν από τον 

αιτούντα γίνεται χρήση του κριτηρίου 7 (οπότε δεν μπορεί να υπάρξει ευχερώς αυτόματη 

διαδικασία). 

ΣΤ.3]  Για τις περιπτώσεις που αποτελούν αρμοδιότητα της Ολομέλειας της ΡΑΕ, θα μπορούσε να 

εξεταστεί η ενεργοποίηση της υποχρέωσης αποκλειστικότητας της προθεσμίας να 

ενεργοποιηθεί μετά από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την έναρξη 

εφαρμογής του νέου συστήματος ώστε να έχει ήδη απαλειφθεί ένα ικανό μέρος από το 

σήμερα συσσωρευμένο φόρτο στη ΡΑΕ.  

Σε κάθε περίπτωση, 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 προθεσμίες να παρατείνονται κατά 1 μήνα η καθεμία. 
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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.  

 

Ζ] Χρήση εξωτερικών συμβούλων: Για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, η ΡΑΕ θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί - όπου απαιτείται – εξωτερικούς συμβούλους (outsourcing). Ανάλογα παραδείγματα 

έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία στο παρελθόν για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο πλαίσιο των 

κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΕΠΕ, ΕΠΑΝ) και του αναπτυξιακού νόμου, όπως και από την ίδια τη 

ΡΑΕ. 

 


