
«Πρόταση Απλοποίησης Άδειας Παραγωγής»

Νέο πλαίσιο 

αδειοδοτικής διαδικασίας



Κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης

 Αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με Βεβαίωση Καταχώρησης αίτησης σε

Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών

 Αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήματος μέσω νέου ηλεκτρονικού

Μητρώου

 Δραστικός περιορισμός των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το

αίτημα

 Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης αιτήματος στη βάση αυτοματοποιημένων

ελέγχων

 Καθορισμός συγκεκριμένων οροσήμων (milestones) στις υποχρεώσεις του φορέα

του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος

 Ειδική διαδικασία για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα

 Καταβολή τέλους καταχώρησης στο Μητρώο (€/MW)

 Απαλλαγή του επενδυτή στο πρώτο στάδιο της αδειοδότησης από διοικητικό

φόρτο και έξοδα

 Άμεση εφαρμογή μεταβατικά με απαλλαγή της ΡΑΕ από το φόρτο αξιολόγησης

των υφιστάμενων εκκρεμών αιτήσεων



1. Αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με Βεβαίωση 

Καταχώρησης

 Η Βεβαίωσης Καταχώρησης διατηρεί τον χαρακτήρα διοικητικής πράξης και

πιστοποιεί την ιδιότητα του Παραγωγού

 Η Βεβαίωση Καταχώρησης αποτελεί βασική ταυτότητα του έργου και

κατοχυρώνει τη θέση του σταθμού



2. Χαρακτηριστικά νέου πληροφοριακού συστήματος

 Καταχώρηση στοιχείων αιτήματος για έκδοση βεβαίωσης από το φορέα του

σταθμού

 Αυτοματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων των στοιχείων του αιτήματος

 Αυτοματοποιημένη έκδοση της Βεβαίωσης Καταχώρησης στο Μητρώο

 Πιστοποίηση ταυτότητας του χρήστη (authentication) μέσω taxis

 Διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα των

φορέων αδειοδότησης

 Παρακολούθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου από τον ενδιαφερόμενο

και τους αρμόδιους φορείς

 Μεσοπρόθεσμα αποτύπωση σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από την

υποχρέωση λήψης Άδειας παραγωγής / Βεβαίωσης Καταχώρησης



3. Διαδικασία υποβολής αιτήματος

 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σε 3 κύκλους: Φεβρουάριος – Ιούνιος – Οκτώβριος

 Συμπλήρωση φόρμας από τον ενδιαφερόμενο με την χρήση των κωδικών taxis

(σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, προσδιορισμός θέσης σταθμού)

 Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, την κατάσταση

της εταιρείας, και για την τήρηση άλλων υποχρεώσεων (πχ 2 αδειών εκτός

διαγωνισμού)

 Υποβολή μετρήσεων αιολικού δυναμικού από πιστοποιημένο φορέα για αιτήματα

έως και το 2020

 Αποδεικτικό καταβολής παράβολου για την υποβολή αίτησης

Χορήγηση αποδεικτικού υποβολής της αίτησης



4. Αυτοματοποιημένος έλεγχος της αίτησης

 Έλεγχος τυπικής πληρότητας

 Έλεγχος αποστάσεων σε σχέση με γειτονικά έργα με Άδεια Εγκατάστασης (για αιολικούς

σταθμούς απαιτείται συγκατάθεση του κυρίου του γειτονικού έργου για απόσταση <7*D)

 Έλεγχος ορίων μεταξύ των Α/Γ, π.χ. όχι >5*D (για αποτροπή της καταχρηστικής μεγέθυνσης

των πολυγώνων)

 Έλεγχος κανόνα, για προσδιορισμό της έκτασης (πολυγώνου).

Ενδεικτικά: Για αιολικά, το πολύγωνο δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο από 3,5*D από

τη θέση των Α/Γ. Για φ/β θα λαμβάνεται υπόψη μία μέγιστη επιτρεπόμενη στρεμματική

κάλυψη (στρ./MW), με παρέκκλιση από τον εν λόγω κανόνα αν πρόκειται για ιδιωτική

έκταση (όπως θα δηλώνεται)

 Έλεγχος της θέσης εγκατάστασης σε σχέση με τις περιοχές αποκλεισμού του Ειδικού

Χωροταξικού

Μη καταχώρηση του αιτήματος εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω

 Έλεγχος επικαλύψεων

 Έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας



5. Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης

 Δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων πριν την έκδοση της Βεβαίωσης

 Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης με την καταβολή Ειδικού Τέλους

Καταχώρησης στο Μητρώο μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των

αντιρρήσεων

 Η χρονική διάρκεια της Βεβαίωσης είναι 25 έτη

 Η Βεβαίωση Καταχώρησης θα περιλαμβάνει:

 Επωνυμία/Όνομα Κατόχου

 Μετοχική/Εταιρική σύνθεση του φορέα του έργου

 Τεχνολογία του έργου

 Μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού

 Φέρουσα ικανότητα που δεσμεύεται

 Θέση Σταθμού (τοποθεσία, πολύγωνο, θέσεις Α/Γ, υδροληψία/σταθμός για

ΜΥΗΣ)

 Διάρκεια Ισχύος Βεβαίωσης

 Διαδικασία αξιολόγησης μόνο στις περιπτώσεις, επικαλύψεων, υπέρβασης της

φέρουσας ικανότητας και υποβολής αντιρρήσεων



6. Εισαγωγή ορόσημων στην αδειοδοτική διαδικασία 

 Για Αιολικά και Φ/Β:

1. Κατάθεση ΜΠΕ/ΠΠΔ ενδεικτικά εντός 6 μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης

Καταχώρησης

Σημ.: Για τα έργα που είναι σε περιοχές NATURA είτε χρειάζονται χρονοβόρες ειδικές περιβαλλοντικές

μελέτες (πχ. oρνιθολογικές) θα προβλέπεται ενδεικτικά συνολικός χρόνος 14 μηνών.

2. Έκδοση πράξης από τον αρμόδιο φορέα για πληρότητα φακέλου της ΜΠΕ

(συμβατότητα με νέο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και διαβίβαση

στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες ή απαίτηση για υποβολή συμπληρωματικών

στοιχείων - ενδεικτικά εντός 6 μηνών από την κατάθεση της ΜΠΕ

3. Σε περίπτωση απαίτησης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του

φακέλου ΜΠΕ -ενδεικτικά εντός 6 μηνών από την απαίτηση αυτών

4. Αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στον διαχειριστή – ενδεικτικά εντός

2 μηνών από την Έκδοση της ΑΕΠΟ

 Για τεχνολογίες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην αιολικών και Φ/Β

 Αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στο Διαχειριστή – ενδεικτικά έως 3

έτη από την Έκδοση της Βεβαίωσης



7. Παρακολούθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας

 Με τον καθορισμό αδειοδοτικών οροσήμων επιταχύνεται η πρόοδος της

αδειοδοτικής διαδικασίας και η ωριμότητα των έργων

 Αυτοδίκαιη απένταξη από το Μητρώο Σταθμών ΑΠΕ (παύση ισχύος της

Βεβαίωσης Καταχώρησης) σε περίπτωση μη επίτευξης των καθορισμένων

οροσήμων

 Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και

αυτόματη ανάκληση της Βεβαίωσης και αποδέσμευση του σταθμού από το

Μητρώο σε περίπτωση μη ενημέρωσης του συστήματος από τον ενδιαφερόμενο ή

το ΠΣ του φορέα αδειοδότησης.

 Παράταση χρόνου ισχύος Βεβαίωσης Καταχώρησης σε περίπτωση μη

υπαιτιότητας ενδιαφερόμενου για την ικανοποίηση του κάθε ορόσημου (π.χ.

πληρότητα φακέλου ΜΠΕ)

 Δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος για τη θέση της ”ανακληθείσας”

Βεβαίωσης στο μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης παύσης



8. Ειδικό Τέλος Καταχώρησης στο Μητρώο

 Κρίνεται απαραίτητη η καταβολή εφάπαξ Ειδικού Τέλους Καταχώρησης στο Μητρώο:

 Μείωση πιθανότητας επικαλύψεων

 Μείωση διοικητικού βάρους στο επόμενο στάδιο αδειοδότησης

 Μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης

 Το ύψος του Ειδικού Τέλους Καταχώρησης δεν θα πρέπει να δρα αποτρεπτικά στην

υποβολή σχετικά ώριμων αιτημάτων

 Ενδεικτικά:

 Μέγιστη Ισχύς P<=1MW (3MW αιολικά): 1250 – 2000 €/MW

 Μέγιστη Ισχύς 1MW<P<=10MW: 1000 – 1500 €/MW

 Μέγιστη Ισχύς 10MW<P<=100MW: 750 – 1250 €/MW

 Μέγιστη Ισχύς P>100MW: 500 - 1000 €/MW

 Δεν απαιτείται η υποβολή Letter of Intent ή άλλης δέσμευσης ως απόδειξη της

χρηματοοικονομικής επάρκειας του επενδυτή

 Απαλλάσσεται ο επενδυτής από τραπεζικά κόστη και κόστη σύνταξης φακέλου αίτησης

 Καταργείται το υφιστάμενο τέλος διατήρησης της άδειας παραγωγής



9. Απλοποιήσεις στην τροποποίηση των έργων

 Απαιτείται τροποποίηση της Βεβαίωσης Καταχώρησης εντός κύκλου υποβολής

αιτήσεων ΜΟΝΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού (π.χ. άνω του 10%)

Πληρωμή παράβολου υποβολής αίτησης και ειδικού τέλους καταχώρησης στο Μητρώο για την

επιπλέον ισχύ (MW)

 μεταβολή των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού ή της θέσης

των Α/Γ (όπου θίγεται το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης 7*D από Α/Γ

γειτονικών σταθμών) ή της θέσης της υδροληψίας

Πληρωμή παράβολου υποβολής αίτησης και ειδικού τέλους καταχώρησης στο Μητρώο ενδεικτικά

ίσο το 1/5 του αρχικού ποσού

 Στις λοιπές περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων της Βεβαίωσης Καταχώρησης

αυτή γίνεται με γνωστοποίηση αυτών εκτός κύκλου, χωρίς να απαιτείται η

πληρωμή τελών ή παράβολων

 Συνενώσεις/Διαιρέσεις Βεβαιώσεων Καταχώρησης

Επιτρέπονται με αίτηση στο σύστημα εκτός αν προκύπτει αλλαγή στην κατηγορία του

έργου ή στη συμμετοχή σε διαγωνισμό



10. Εξέταση των περιπτώσεων επικάλυψης και υπέρβασης 

της φέρουσας ικανότητας

 Περιπτώσεις Επικάλυψης

1. Η ΡΑΕ καλεί του ενδιαφερόμενους σε συνεννόηση εντός μηνός - Σε περίπτωση

συμφωνίας ενημερώνεται η ΡΑΕ για τις νέες θέσεις/πολύγωνα

2. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης ασυμφωνίας:

• Εφόσον το ποσοστό επικάλυψης <= 20% του ενός γηπέδου, η ΡΑΕ προτείνει τις νέες θέσεις

των γηπέδων - Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασής της διενεργείται συγκριτική

αξιολόγηση

• Εφόσον το ποσοστό επικάλυψης > 20% του ενός γηπέδου, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση

 Περιπτώσεις Υπέρβασης Φέρουσας ικανότητας

1. Διερεύνηση για επέκταση των ορίων φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης

του έργου όπως προβλέπεται στο ΕΠΧΣ ΑΠΕ

2. Σε περίπτωση αδυναμίας υπέρβασης των ορίων, η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους σε

συνεννόηση

3. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση

 Συγκριτική αξιολόγηση κατά βάση με τα υφιστάμενα κριτήρια



11. Το νέο θεσμικό πλαίσιο καταλαμβάνει τις εκκρεμείς 

αιτήσεις και τις υφιστάμενες άδειες παραγωγής

 Εκκρεμείς Αιτήσεις

1. Εκκρεμείς Αιτήσεις μέχρι και τον Μάρτιο 2018:

 Δυνατότητα επικαιροποίησης/συμπλήρωσης των φακέλων από τους 

ενδιαφερομένους και εξέταση αυτών με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

2. Εκκρεμείς Αιτήσεις από τον Ιούνιο 2018:

 Καταλαμβάνονται από το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο

 Ηλεκτρονική επιβεβαίωση των αιτημάτων με τους κωδικούς taxis

 Φυσικός έλεγχος από τη ΡΑΕ μόνο των στοιχείων που ηλεκτρονικά θα 

ελέγχει στο μέλλον το ΠΣ

 Έκδοση της Βεβαίωσης Καταχώρησης με την καταβολή του Ειδικού Τέλους 

Καταχώρησης στο Μητρώο (μειωμένο κατά 50%)

 Η μη ταυτοποίηση των φακέλων όλων των εκκρεμών αιτήσεων ή η μη 

συμπλήρωση των φακέλων (για τις προ Μαρτίου 2018) εντός των 

καθορισμένων προθεσμιών συνεπάγεται απόρριψη αυτών.

 Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής

 Μετά την παρέλευση μεταβατικού διαστήματος καταλαμβάνονται το νέο

αδειοδοτικό πλαίσιο και τα καθορισμένα ορόσημα.

 Σε κάθε τροποποίηση «μετατρέπονται» σε Βεβαιώσεις Καταχώρησης



12. Αξιολόγηση σύνθετων/ειδικών/συγκροτημάτων έργων  

Ειδικά Έργα

Υβριδικοί Σταθμοί ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος

Παραγωγής και σημείου ή τρόπου σύνδεσης με τα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων

Νησιών, (σε περίπτωση μη διενέργειας διαγωνισμών)

Ηλιοθερμικοί σταθμοί και σταθμοί ΣΗΘΥΑ Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των

10MW και ανεξαρτήτως σημείου ή τρόπου σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή τα

δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Υπεράκτια αιολικά πάρκα ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος

Παραγωγής

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανεξαρτήτως τεχνολογίας,

που διασυνδέονται με το Σύστημα μέσω νέας αυτοτελούς υποθαλάσσιας

διασύνδεσης»

Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί με Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής μεγαλύτερη από 15 MW

Για τα ειδικά έργα προβλέπεται αξιολόγηση κατά βάση με τα

υφιστάμενα κριτήρια.


