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Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αδειδοτήσεων & 

Μητρώων 

(Απόφαση ΡΑΕ 544/2017 βάσει των διατάξεων του ν. 

4001/2011, και του π.δ. 139/2001 (A` 121/2001) 

Τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας

& Τήρησης Μητρώων και Αρχείων,

β) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών &

Αξιολόγησης Αιτήσεων Χορήγησης Άδειας,

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αδειών &

Ανακλήσεων
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Βασικές Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αδειδοτήσεων
& Μητρώων

1. Εποπτεία και διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας από την
υποβολή της αίτησης, την εξέταση/αξιολόγηση, μέχρι και την
ολοκλήρωσή της με τη χορήγηση ή απόρριψη της αιτούμενης
άδειας ή άλλης απόφασης της ΡΑΕ επί αιτήματος που αφορά
την αδειοδοτική διαδικασία της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό έχει την
ευθύνη για τη διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας
εσωτερικά στη ΡΑΕ σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή
Διευθύνσεις που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία.

2. Διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών όπου προβλέπονται για
τη χορήγηση αδειών μέχρι και την τελική απόφαση της ΡΑΕ.

3. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για
αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
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5. Αξιολόγηση αιτήσεων επί αιτούμενων αδειών ή απαλλαγών για
κυριότητα ή/και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

6. Συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και Τμήματα της Αρχής, όπου
απαιτείται, βάσει της σχετικής Εγκεκριμένης Αδειοδοτικής Διαδικασίας,
για την εξειδικευμένη τεχνικοοικονομική ή άλλη αξιολόγηση αιτήσεων
για χορήγηση αδειών ή απαλλαγών και θέσπιση όρων ειδικών αδειών.

7. Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των πάσης φύσεως αδειών
αρμοδιότητας ΡΑΕ, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Διευθύνσεις της
Αρχής, μέχρι τη λήψη άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται, ή τη
λειτουργία.

8. Σύνταξη και εφαρμογή, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, Διαδικασίας
Παρακολούθησης Αδειών αρμοδιότητας ΡΑΕ.

9. Εντοπισμός Παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με
άλλα Τμήματα/Διευθύνσεις της Αρχής όπου απαιτείται, και σύνταξη
εισηγήσεων προς την Ολομέλεια για επιβολή κυρώσεων ή ανάκληση

αδειών ή άλλων εγκρίσεων επί αδειοδότησης αρμοδιότητας ΡΑΕ.
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Α. Χορήγηση Αδειών-
Τομέας Φυσικού Αερίου 

Ι.  Θεσμικό Πλαίσιο Φ.Α

✓ Ο Ν. 4001/2011 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 179)

✓ Η Οδηγία 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για
την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργησης
της Οδηγίας 2003/55/EK» (EE L 211, 94, 14.08.2009).

✓ Ο Ν.4602/2009 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.2019).

✓ Ο Οδικός Χάρτης Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022, όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2018 Απόφαση του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄
59/18.01.2018).

✓ Οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. οικ. 178065 Aπόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Αδειών
Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018).

✓ Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/2010)
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ΙΙ. Άδειες Φ.Α.:

1. Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Άδεια 
ΑΣΦΑ)

2. Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ)

3. Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διανομής)

4. Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
(Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής)

5. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες 
(Άδεια Προμήθειας) 

6. Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ: δεν χορηγείται Άδεια από την ΡΑΕ
αλλά εκδίδεται Απόφαση έγκρισης Εγγραφής στο Μητρώο
Χρηστών που τηρεί η ΡΑΕ κατόπιν ελέγχου συγκεκριμένων
όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΦΕΚ
Β’ 451/2010). 6



ΙΙΙ. Εξέλιξη Αδειοδοτικής Διαδικασίας Φ.Α. 2018-
2019

ΑΣΦΑ

Άδεια ΑΣΦΑ ΑΠΟΦ. ΡΑΕ

GASTRADE (ΤΡ -ΑΣΦΑ) 60/2017 

ΤΑΡ (ΤΡ- ΑΣΦΑ) 470/2019

GASTRADE (ΤΡ- ΑΣΦΑ) 406/2018 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS AE (Άδεια ΑΣΦΑ) 1321/2018 

WINDOWS INTERNATIONAL (Άδεια ΑΣΦΑ) 1324/2018 

ICGB AD (Άδεια ΑΣΦΑ) 671/2019

Άδειες Διαχείρισης 
και Διανομής

Άδεια Διαχείρισης -
Διανομής ΑΠΟΦ. ΡΑΕ

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (άδεια διαχείρισης) 1317/2018 (ΦΕΚ Β' 5923)

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (άδεια διανομής) 1316/2018 (ΦΕΚ Β' 5904)

ΕΔΑ ΘΕΣΣ (άδεια διαχείρισης) 1315/2018 (ΦΕΚ Β'5916)

ΕΔΑ ΘΕΣΣ (άδεια διανομής) 1314/2018 (ΦΕΚ Β'5922)

ΔΕΔΑ (άδεια διαχείρισης) 1319/2018 (ΦΕΚ Β'5903)

ΔΕΔΑ (άδεια διανομής) 1318/2018 (ΦΕΚ Β' 5905/2018)

ΗΛΙΟΧΩΡΑ (άδεια διανομής) 1320/2018 (ΦΕΚ Β' 851/2019)
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Άδειες Προμήθειας

Άδεια Προμήθειας ΑΠΟΦ. ΡΑΕ

ΔΕΗ ΑΕ (Άδεια Προμήθειας) 239/2018 

LPC AE (Αδεια Προμήθειας) 1006/2018 

Τροποποίηση Αποφ 1096/2017 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
(Άδεια Προμήθειας) 1001/2018

EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μεταβίβαση άδειας 
προμήθειας φ.α.) 465/2018

BLUE GRID GAS & POWER (Άδεια προμήθειας) 494/2019

Μ&Μ GAS (Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης) 1298/2018 

Εγγραφή ΜΧΕΣΦΑ

Από 1/1/2018, έχουν υποβληθεί 22
αιτήσεις, εκ των οποίων οι 17 έχουν
αξιολογηθεί θετικά από την
Ολομέλεια της ΡΑΕ και έχει
ολοκληρωθεί η εγγραφή στο
Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. Συνολικά
από την έκδοση του Κανονισμού
Δ1/Α/5816/2010, στο Μητρώο έχουν
εγγραφεί 80 Δικαιούχοι.
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Β. Χορήγηση Αδειών –
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ι. Άδειες:
1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε)

2. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)

3. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμική μονάδα

4. Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

5. Άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών 
ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Φ.Ο.Σ.Ε)

6. Άδειες παραγωγής, διανομής και προμήθειας θερμικής ενέργειας 
(ν.4001/2011 όπως τροποποιήθηκε από ν. 4513/2018, αρ. 15)

7. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μονάδες συνεχούς και 
αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, καθώς και 
εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής για μονάδες 
συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μικρότερης των 20 kW.

8. Έκδοση βεβαίωσης εξαίρεσης για εφεδρικά Η/Ζ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 132, παρ. 11. περ. β’ του Ν. 4001/2011.
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Β. 1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) 

Ι. Θεσμικό Πλαίσιο

10

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) δεν παρουσίασε
κάποια ιδιαίτερη μεταβολή πέραν των ειδικότερων ρυθμίσεων που διατυπώθηκαν στο
ν.4416/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου, η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ
αφορά στην αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄
129) και εξειδικεύονται στην ΥΑΠΕ/Φ1/14810/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄2373) (Κανονισμός
αδειών παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ).

Επισημαίνεται ότι με το ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) προσδιορίσθηκε η σύσταση, ο σκοπός-
αντικείμενο δραστηριότητας της Ενεργειακής Κοινότητας. Στη συνέχεια, οι Ενεργειακές
Κοινότητες εντάχθηκαν στο καθεστώς των ανταγωνιστικών διαδικασιών με την υπ'
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858 ΥΑ (ΦΕΚ Β 1263/10.04.2018) η οποία τροποποίησε την
αρχική ΥΑ (ΑΠΠΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573 (ΦΕΚ Β 4488/19.12.2017) σχετικά με τον καθορισμό
των τεχνολογιών που εντάσσονται στις ανταγωνιστικές διαδικασίες.



Σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 1 της ανωτέρω ΥΑ: «1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι: α)
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW….Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία α) ως εξής: α. Αιολικοί
σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50
MW. Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500
kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.». Η
συγκεκριμένη διάταξη, όπως θα παρουσιασθεί κατωτέρω, δημιούργησε σημαντικές
καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς.
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ΙΙ. Ποσοτικά Στοιχεία υποβολής αιτήσεων και 
χορήγησης Α.Π. ανά τεχνολογία 2017-2018 

Το 2018 αποτέλεσε ορόσημο επενδυτικού ενδιαφέροντος τη δεκαετία που
διανύουμε λόγω του εξαιρετικά υψηλού αριθμού αιτήσεων για χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, ο οποίος μπορεί
να συγκριθεί μόνο με το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ
κατά τα έτη 2007 και 2008. Συνολικά, το πλήθος και η εγκατεστημένη ισχύς
των αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ που υποβλήθηκαν το έτος 2018 είναι
υπερδιπλάσια του προηγούμενου έτους. Για πρώτη φορά την τελευταία
δεκαετία το ενδιαφέρον των επενδυτών μονοπώλησε ουσιαστικά η
τεχνολογία των Φ/Β σταθμών υπερσκελίζοντας τον αριθμό των αιτήσεων για
αιολικούς σταθμούς. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις για
αιολικούς σταθμούς εξακολουθούν να εμφανίζουν αυξητική τάση από το 2017
μέχρι σήμερα. Αξιοσημείωτο όμως γεγονός παραμένει η αισθητή μείωση του
αριθμού αιτήσεων για τη τεχνολογία των Υβριδικών σταθμών.
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Πίνακας 1. Αιτήσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ για τη χορήγηση αδειών 
παραγωγής σε έργα 

ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, για τα έτη 2017 και 2018
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ΙΙΙ. Έκδοση Αποφάσεων & Βεβαιώσεων

Κατά το έτος 2018 εκτός από την αξιοσημείωτη αύξηση στην υποβολή των
αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής που είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση των εργατοωρών αρχικής επεξεργασίας των αιτήσεων (αποτύπωση
στο Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, έλεγχος πληρότητας φακέλων)
αυξήθηκε και η έκδοση διοικητικών πράξεων (αποφάσεις χορήγησης ή μη
αδειών παραγωγής, μεταβιβάσεων και τροποποιήσεων στοιχείων αδειών,
παράτασης και ανανέωσης διάρκειας ισχύος, ανάκλησης και βεβαίωσης
μεταβολής στοιχείων για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση), οι οποίες
ανήλθαν συνολικά σε 787 πράξεις. Επίσης, απέστειλε 133 επιστολές
διευκρινιστικών/συμπληρωματικών στοιχείων στο πλαίσιο αξιολόγησης των
αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής και πλήθος επιστολών παροχής
στοιχείων και πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους σε απάντηση σχετικών
αιτημάτων τους (βλ. Πίνακα 2)
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Πίνακας 2. Έκδοση διοικητικών πράξεων της ΡΑΕ σχετικά με την 
αδειοδότηση των ΑΠΕ, για τα έτη 2017 και 2018
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• Βάσει των ανωτέρω στοιχείων επιβεβαιώνεται ότι αυξήθηκε η επεξεργασία των

υποβληθέντων αιτημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και η

αντίστοιχη έκδοση διοικητικών πράξεων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στους

κάτωθι λόγους:

• Εντατικοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας με έμφαση στην ολοκλήρωση της

αξιολόγησης των εκκρεμών αιτήσεων στην Πελοπόννησο αλλά και των υπολοίπων

εκκρεμών αιτήσεων στην Ηπειρωτική Ελλάδα

• Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, η Αρχή επεξεργάστηκε και εξέδωσε

σημαντικό αριθμό αποφάσεων παράτασης της διάρκειας ισχύος των αδειών που

έληγαν εντός του 2018 στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ΄αριθ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ

συμπεριλαμβανομένων και της πλειοψηφίας των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας των χρηστών του ειδικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και

Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

• Εντατικοποίηση της παρακολούθησης των αδειοδοτημένων έργων με την

ομαλοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης αδειών όπως προβλέπεται στα άρθρα 41

και 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (υπ’ αριθ. πρωτ.

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 2373)
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ΙV. Δυσχέρειες και προβλήματα στην Αδειοδοτική
Διαδικασία
• Αιολικά: δυσχέρειες στην αξιολόγηση από Ιούνιο 2016 λόγω των

αιτήσεων για αιολικούς σταθμούς ισχύος μέχρι και 3MW.

• Όλες οι αιτήσεις για Φ/Β σταθμούς που υποβλήθηκαν στην Αρχή
μέχρι και τον κύκλο Μάρτιου 2018 έχουν αξιολογηθεί.
Προτεραιότητα αξιολόγησης στις Ενεργειακές Κοινότητες.

• Επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση της Αρχής όπως είχε αποτυπωθεί στις
Εκθέσεις Πεπραγμένων για τα έτη 2016 και 2017 για το αυξημένο
επενδυτικό ενδιαφέρον για αιολικούς σταθμούς ισχύος μέχρι και
3MW, οι οποίοι εξαιρούνται από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την εξασφάλιση
λειτουργικής ενίσχυσης.
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Συγκεκριμένα τα έτη 2016,2017 και 2018 υποβλήθηκαν 39, 59 και 172
αιτήσεις, αντίστοιχα. Οι αιτήσεις αυτές παραμένουν σε εκκρεμότητα
καθώς η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έκανε τις
προτάσεις στο ΥΠΕΝ προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της
κατάτμησης ισχύος, δηλαδή την κατάτμηση ενός μεγάλου έργου σε
μικρότερα για αν επωφεληθούν από τις ως άνω ευεργετικές
διατάξεις. Η πρόταση της Αρχής είχε ως βάση την ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των α/γ των υποβληθέντων αιτήσεων. Με το άρθρο 72 του ν.
4602/9.3.2019,(ΦΕΚ Α’ 45) τέθηκαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και
περιορισμοί για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος. Η
ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης έχει επιφέρει περαιτέρω
επιβάρυνση σε διοικητικό φορτίο και καθυστέρηση στην αξιολόγηση
των αιτήσεων
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• Η μη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων για αιολικούς σταθμούς
ισχύος μέχρι και 3MW έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μη αξιολόγηση
σημαντικού αριθμού αιτήσεων για αιολικούς σταθμούς μεγαλύτερης
ισχύος λόγω εδαφικών επικαλύψεων και υπέρβασης της φέρουσας
ικανότητας συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων. Όπως φαίνεται στον
Πίνακα 3, η πλειοψηφία των εκκρεμών αιτήσεων για αιολικούς σταθμούς
από το κύκλο Ιουνίου 2016 μέχρι και τον κύκλο Μαρτίου 2018 αφορούν σε
έργα που εξαιρούνται της συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

• Επίσης στο άρθρο 72 του ν. 4602/9.3.2019 (ΦΕΚ Α’ 45) προβλέφθηκε ομοίως
και η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από Ενεργειακές
Κοινότητες. Η καθυστέρηση στη συμμόρφωση των αιτούντων στα
προβλεπόμενα σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 13 του
ν4513/2018 για τη προτεραιότητα στην αξιολόγηση αιτήσεων από
ενεργειακές κοινότητες έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση της αξιολόγησης
των αιτήσεων του κύκλου υποβολής «Ιούνιος 2018» (βλ. Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Ποσοτικά στοιχεία υποβολής αιτήσεων για 
αιολικούς σταθμούς από τον Μάρτιο 2018 μέχρι τον Ιούνιο 

2019

20

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2016 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΙΣΧΥΟΣ  =<3MW

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

2016 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0

ΙΟΥΝΙΟΣ 40 11 11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5 2 2

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 34 26 26

2017 ΜΑΡΤΙΟΣ 30 15 15

ΙΟΥΝΙΟΣ 40 3 4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 3 5

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 82 38 50

2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 78 45 1 67

ΙΟΥΝΙΟΣ 70 20 37 70

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 33 30 33

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 105 75 105

2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 94 60 2 94

ΙΟΥΝΙΟΣ 76 63 1 76

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 710 391 41 558



V. Αδειοδοτική Κατάσταση αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ –
2019

➢ Ολοκληρώθηκε κατά 95% η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων που έχουν
υποβλήθηκαν στη ΠΕ Λακωνίας από το 2001 μέχρι την 01.08.2012, ημερομηνία εφαρμογής
της υπ΄αριθμ. 699 Απόφασης ΡΑΕ (κορεσμός Πελ/νησου και μη υποβολή αιτήσεων για
σταθμούς ΑΠΕ). Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός αυτό καθώς η συγκεκριμένη
περιοχή αποτέλεσε από νωρίς λόγω του πολύ καλού αιολικού δυναμικού της, πεδίο έλξης
ιδιαίτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολλαπλές
επικαλύψεις μεταξύ των υποβληθέντων αιτήσεων και του μεταβαλλόμενου κανονιστικού
πλαισίου από το 2011 μέχρι πρόσφατα σχετικά με την υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων
για χορήγηση άδειας παραγωγής από αιολικούς σταθμούς αποτέλεσε μια ιδιαίτερα
απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία.

➢ Ολοκληρώθηκε κατά 95% η αξιολόγηση του μεγαλύτερου μέρους των εκκρεμών
αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στη Πελ/νησο.

➢ Χορηγήθηκαν 36 άδειες παραγωγής (12 για αιολικούς σταθμούς και 24 για Φ/Β ) και 13
απορριπτικές αποφάσεις (αναρτημένες στη Διαύγεια).

➢ Σύνταξη και αποστολή επιστολών διευκρινιστικών στοιχείων που αφορούν σε εκκρεμείς
αιτήσεις του κύκλου Μαρτίου 2018

➢ Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία όλων των αιτήσεων για Φ/Β που υποβλήθηκαν στους
κύκλους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018
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➢ΜΥΗΕ:

• Eντός του 2018 υποβλήθηκαν 22 νέες αιτήσεις ενώ εντός του 2019 
έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 20 νέες αιτήσεις.

• Εντός του 2018 αξιολογήθηκαν και εκδόθηκαν 13 τροποποιήσεις
MYHE, 4 Α.Π. και ζητήθηκαν με επιστολή συμπληρωματικά ή 
διευκρινιστικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς 
αιτήσεις.

• Η ΡΑΕ σε ορισμένες περιπτώσεις αιτήσεων για άδεια παραγωγής, 
αδυνατεί να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, διότι καθυστερούν να 
προσκομιστούν διάφορα έγγραφα άλλων αρμόδιων φορέων 
δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ Τοπικοί Οργανισμοί 
Εγγείων Βελτιώσεων-ΤΟΕΒ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τοπικοί 
ΤΟΕΒ έχουν την αρμοδιότητα της διάθεσης των νερών
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➢ΒΙΟΜΑΖΑ-ΒΙΟΑΕΡΙΟ-ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ

• 56 έργα με  Α.Π. με πρώτη ύλη Βιοαέριο  συνολικής ισχύος 168,2 MW

• 7 έργα  με  Α.Λ.  συνολικής ισχύος 48,8MW

• 11  έργα με  Α.Ε συνολικής ισχύος  35,1MW

• 12 έργα με AEΠΟ συνολικής ισχύος 25,3ΜW

• 26 έργα με Α.Π πριν το στάδιο της ΑΕΠΟ συνολικής ισχύος 59 MW

• Εντός 2018 υποβλήθηκαν & αξιολογήθηκαν 3  αιτήσεις μ ε πρώτη 
ύλη βιοαέριο και καμία αίτηση εντός του 2019.

• Εντός 2018 υποβλήθηκαν 2  αιτήσεις μ ε πρώτη ύλη βιομάζα και 
καμία αίτηση εντός του 2019

• Τέλος, έχουν εκδοθεί 11 ΑΠ με πρώτη ύλη βιορευστά και συνολική 
ισχύ  55 MW. 
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VΙ. Αδειοδοτική Εξέλιξη Έργων Α.Π.Ε. με Α.Π ανά 
τεχνολογία
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Β.2 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
θερμικές μονάδες

Ι.  Θεσμικό Πλαίσιο:

✓Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει

✓ Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 
160/16.10.86), όπως ισχύει.

✓Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ5/Φ1/οικ.17951/08.12.2000 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
«Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000), ο οποίος
σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196
του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να ισχύει έως και την έκδοση του
νέου Κανονισμού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 135 του
νόμου αυτού.
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II. Εξέλιξη αδειοδοτικής διαδικασίας
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Επωνυμία ΑΔ Ημ/νία ΑΔ ΑΠΟΦ. MW Τεχνολογία

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε

ΑΔ-03660 27/07/2009
ΑΠΟΦ 382/2019

450
Ατμοηλεκτρικος
σταθμός με καύσιμο 
λιγνίτη

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Α.Ε.

ΑΔ-03662 01/01/1991
ΑΠΟΦ 512/2018
ΑΠΟΦ 385/2019

300
Ατμοηλεκτρικος
σταθμός με καύσιμο 
λιγνίτη

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

ΑΔ-03663 01/01/2003
ΑΠΟΦ 513/2018
ΑΠΟΦ 383/2019

330
Ατμοηλεκτρικος
σταθμός με καύσιμο 
λιγνίτη

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Α.Ε.

ΑΔ-03664 01/01/1980
ΑΠΟΦ 514/2018
ΑΠΟΦ 384/2019

300
Ατμοηλεκτρικος
σταθμός με καύσιμο 
λιγνίτη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. - Όμιλος 
Επιχειρήσεων

ΑΔ-03668 27/07/2018 ΑΠΟΦ 744/2018 665
Συνδιασμένου κύκλου 
με καύσιμο Φ.Α.

DAMCO ENERGY 
Α.Ε.

ΑΔ-03764 08/03/2019 ΑΠΟΦ 302/2019 662
Συνδιασμένου κύκλου 
με καύσιμο Φ.Α.

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε ΑΔ-03782 27/03/2019 ΑΠΟΦ 0353/2019 660
Συνδιασμένου κύκλου 
με καύσιμο Φ.Α.



Β.3. Άδειες προμήθειας & εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας

Ι.  Θεσμικό Πλαίσιο: Υ.Α «Έκδοσης του Πρώτου Μέρους 

του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του 
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179)» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012).
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ΙΙ. Αδειοδοτική Διαδικασία 2018-2019:

➢Το 2018 κατατέθηκαν 12 αιτήσεις και αξιολογήθηκαν συνολικά 17
αιτήσεις για χορήγηση, τροποποίηση, παράταση αδειών
προμήθειας ή εμπορίας, ολοκληρώνοντας και εκκρεμότητες
παρελθόντων ετών. Ειδικότερα:

▪ Oκτώ (8) αιτήσεις χορήγησης αδειών προμήθειας, τέσσερις (4) αιτήσεις
τροποποίησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τρεις (3) αιτήσεις
χορήγησης άδειας εμπορίας, μία (1) αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας,
καθώς και μία αίτηση (1) παράτασης της ισχύος άδειας προμήθειας.
Εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ τέσσερις (4) αποφάσεις χορήγησης αδειών
προμήθειας, μία (1) απόφαση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας, μία (1) απόφαση τροποποίησης άδειας προμήθειας και μία (1)
απόφαση τροποποίησης άδειας εμπορίας.

➢Το 2019 κατατέθηκαν 10 αιτήσεις χορήγησης αδειών και
τροποποίησης αδειών προμήθειας και εμπορίας ενώ εκδόθηκαν έξι
(6) αποφάσεις χορήγησης αδειών και τροποποίησης αδειών
προμήθειας και εμπορίας.
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ΙΙΙ. Σχόλια –Παρατηρήσεις:

• Εντοπίζονται κατά την έναρξη της αξιολόγησης των
αιτήσεων σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητα δικαιολογητικά
και έγγραφα, νομικής ή άλλης μορφής. Η ΡΑΕ ζητά σε κάθε
αίτηση συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία/έγγραφα.

• Παρουσιάζονται δυσκολίες εκ μέρους των αιτούντων να
κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία
χορήγησης των αιτήσεων, καθώς και τα έγγραφα που
απαιτούνται βάσει των οριζόμενων στους εκάστοτε
Κανονισμούς.
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Β.4.Αιτήσεις χορήγησης άδειας για την άσκηση της 
δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

• Η κατάθεση και η αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης αδειών για την
άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διέπεται από τα οριζόμενα της «Έκδοσης
του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν.
4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179)» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012), σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 640/2018 Απόφαση ΡΑΕ.

• Έως σήμερα έχουν υποβληθεί οκτώ (8) αιτήσεις χορήγησης άδειας για
την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων έχουν αξιολογηθεί
πέντε (5) και έχουν εκδοθεί δύο (2) Αποφάσεις χορήγησης αδειών για
την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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Β.5.Εφεδρικά Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη

• Η εγκατάσταση και λειτουργία εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών υπόκειται σε έκδοση βεβαίωσης εξαίρεσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 132, παρ. 11. περ. β’ του Ν. 4001/2011

• Με την έκδοση του Ν. 4602/2019 (άρθρο 69), η αρμοδιότητα
αδειοδότησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
μεταβιβάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

• Το 2018, εκδόθηκαν 1.064 βεβαιώσεις εξαιρέσεων και 22
τροποποιήσεις εξαιρέσεων.

• Το 2019, μέχρι την έκδοση του Ν. 4602/2019, εκδόθηκαν 103
βεβαιώσεις εξαιρέσεων.
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Β.6.Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) συνεχούς και 
αυτόνομης λειτουργίας

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, με
απόφαση της ΡΑΕ χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για μονάδες συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μεγαλύτερης
των 20 kW, καθώς και εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας
παραγωγής για μονάδες συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος
μικρότερης των 20 kW.

• Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό
Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)»
(ΦΕΚ Β' 1498/08.12.2000) και στην υπ’ αριθμ. 237/2014 Απόφαση ΡΑΕ,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 179/2018 Απόφαση ΡΑΕ.

• Το 2018 και το 2019 η ΡΑΕ εξέδωσε συνολικά έξι (6) άδειες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Η/Ζ και στην παρούσα φάση βρίσκονται υπό
αξιολόγηση δύο (2) αιτήσεις χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και δύο (2) αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής
άδειας παραγωγής για μονάδες συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας.
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Γ. Παρακολούθηση Αδειών Παραγωγής Α.Π.Ε

I. Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο
άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις Άδειες Παραγωγής,
καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών. Οι
υποχρεώσεις του κατόχου άδειας παραγωγής, καθώς και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας παραγωγής
εξειδικεύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ
Β’2373/2011) και συγκεκριμένα στα Άρθρα 41, 42 και 43.
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✓ Άρθρο 41: Υποχρεώσεις κατόχου άδειας παραγωγής

1. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς και τους γενικούς
όρους της άδειας, καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
δραστηριότητα αυτή.

2. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των
έργων. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής και μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας
ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται:

• Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με την υποβολή
σχετικής έκθεσης ανά εξάμηνο.

• Να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή έγγραφο εφόσον του ζητείται, καθώς και
διευκρινήσεις σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τους όρους της άδειας
παραγωγής και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νόμο και τον παρόντα
Κανονισμό.

• Να ενημερώνει μετά τη λήψη της άδειας εγκατάστασης για την έναρξη και λήξη της
περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.
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3. Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει αντίγραφα των δημοσιεύσεων
περιλήψεως της άδειας παραγωγής εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν
γνωστοποιηθεί νωρίτερα στη ΡΑΕ. Από κάθε έκθεση προόδου θα πρέπει
να προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη πραγματοποίηση του έργου.

4. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας παραγωγής
οφείλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους να
ενημερώνει τη ΡΑΕ σχετικά με την παραγωγή ενέργειας και του
ποσοστού μη διαθεσιμότητας του Σταθμού του προηγούμενου έτους
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✓ Άρθρο 42: Προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας παραγωγής 

Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού
και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η άδεια παραγωγής ανακαλείται,
ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αν διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος δεν προέβη αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Νόμου.

2. Μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του έργου, ή αδυναμίας έγκαιρης
υλοποίησής του.

3. Αν πραγματοποιείται μεταβολή η οποία έχει ως συνέπεια την μη ικανοποίηση κάποιου από τα
κριτήρια του άρθρου 13.

4. Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει
χορηγηθεί η άδεια παραγωγής.

5. Αν η χορήγηση της άδειας παραγωγής βασίσθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία.
6. Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής, προσηκόντως υπογεγραμμένη

και συνοδευόμενη από απόφαση αρμόδιου οργάνου, ή εκπροσώπου.
7. Ειδικότερα για σταθμούς ΑΠΕ σε νησιά που συνδυάζονται με μονάδα αφαλάτωσης κατά την

παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Νόμου
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✓ Άρθρο 43: Διαδικασία Ανάκλησης

1. Σε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των
όρων της άδειας παραγωγής, καθώς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42,
η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας πράξη διαπίστωσης παράβασης ή αδυναμίας
υλοποίησης, στην οποία περιγράφεται η παράβαση ή/και ζητούνται διευκρινίσεις εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.

2. Η έγγραφη απάντηση του αδειούχου πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και
στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Η επίκληση εκ μέρους του
αδειούχου, καθυστέρησης στην έκδοση εγκρίσεων και αδειών από αρμόδιες
υπηρεσίες, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα και στοιχεία που
τεκμηριώνουν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο εξέτασης των ισχυρισμών του αδειούχου σχετικά με την
παράβαση, ή την καθυστέρηση ως προς την αδειοδοτική διαδικασία του έργου, μπορεί
να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων.
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4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης απάντησης του κατόχου της άδειας
παραγωγής με την οποία δεν αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή/και δεν
παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις, η ΡΑΕ ανακαλεί την Άδεια. Αν από τα
προσκομιζόμενα στοιχεία αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή τεκμηριώνονται οι
ισχυρισμοί ως προς την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, η ΡΑΕ εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση για την συνδρομή λόγων μη ανάκλησης της άδειας.

5. Η ΡΑΕ δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στην εξέταση των λόγων ανάκλησης, στο
πλαίσιο παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 41.

6. Η απόφαση της ΡΑΕ για ανάκληση της άδειας παραγωγής κοινοποιείται στον κάτοχό της,
γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.



39

II. Αδειοδοτική Εξέλιξη έργων ΑΠΕ

Η ΡΑΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της παρακολουθεί την
αδειοδοτική εξέλιξη συνολικά 2.243 έργων ΑΠΕ για τα οποία έχει
χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής. Το σύνολο των έργων ανά τεχνολογία
και διοικητική Περιφέρεια παρουσιάζεται ακολούθως :
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ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(1)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με Άδεια 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με Άδεια 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με Α.Ε.Π.Ο.
Με Άδεια 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πριν το 
σταδιο της Α.Ε.Π.Ο.

Σύνολο Αδειών 
Παραγωγής

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Αιολικά 255 2910,2 132 1891,9 209 4375,1 496 13431,6 1092 22608,7

Φωτοβολταϊκά(2) 256 717,6 22 313,4 161 972,8 121 838,2 560 2842,0

Μικρά 
Υδροηλεκτρικά

121 246,0 28 47,9 46 126,9 188 455,5 383 876,2

Βιομάζα 10 57,0 12 43,4 26 77,4 57 239,7 105 417,6

Γεωθερμία 0 0,0 0 0,0 1 8,0 0 0,0 1 8,0

Υβριδικά 0 0,0 4 18,9 2 54,4 14 355,4 20 428,7

Ηλιοθερμικά 0 0,0 1 52,0 57 199,9 24 190,3 82 442,2

Σύνολο Έργων 
Α.Π.Ε.

642 3930,8 199 2367,4 502 5814,6 900 15510,6 2243 27623,3

(1) Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση που διενεργείται από τη Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

(2) Δεν συμπεριλαμβάνονται έργα ισχύος μικρότερης του 1 MW για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής σύμφωνα τις διατάξεις 
του ν.3851/2010
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Άδεια Λειτουργίας
14%

Άδεια Εγκατάστασης
9%

ΕΠΟ
21%

Άδεια Παραγωγής πριν 
το σταδιο της ΕΠΟ

56%

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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Τεχνολογία

Περιφέρεια Πλήθος Ισχύς (MW) Πλήθος Ισχύς (MW) Πλήθος
Ισχύς 

(MW)
Πλήθος

Ισχύς 

(MW)
Πλήθος

Ισχύς 

(MW)
Πλήθος

Ισχύς 

(MW)
Πλήθος

Ισχύς 

(MW)
Πλήθος Ισχύς (MW)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 95 2259,55 47 133,05 22 54,57 12 45,39 0 0,00 0 0,00 1 2,00 177 2494,6

Αττική 14 240,62 15 47,57 3 2,62 3 36,98 0 0,00 0 0,00 3 6,00 38 333,8

Βόρειο Αιγαίο 64 1575,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8,00 2 21,10 0 0,00 67 1604,9

Δυτική Ελλάδα 70 1347,65 93 275,37 51 134,51 5 16,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 219 1773,8

Δυτική Μακεδονία 67 1859,83 49 664,48 37 104,36 8 57,60 0 0,00 0 0,00 45 113,40 206 2799,7

Ήπειρος 44 1059,10 14 33,92 63 196,19 11 37,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 132 1327,1

Θεσσαλία 54 1194,95 59 291,88 51 103,59 22 80,30 0 0,00 0 0,00 16 29,40 202 1700,1

Ιονίων Νήσων 11 147,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 147,5

Κεντρική Μακεδονία 67 1549,65 53 252,36 81 110,19 28 98,20 0 0,00 0 0,00 6 15,60 235 2026,0

Κρήτη 104 2124,07 0 0,00 1 0,30 2 2,70 0 0,00 14 358,18 5 265,00 126 2750,2

Νότιο Αιγαίο 73 2164,35 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 4 49,41 0 0,00 78 2216,3

Πελοπόννησος 102 1911,85 142 668,77 13 39,08 4 17,03 0 0,00 0 0,00 6 10,80 267 2647,5

Στερεά Ελλάδα 327 5173,79 88 474,55 61 130,77 9 22,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 485 5801,9

Σύνολο 1092 22608,7 560 2842,0 383 876,2 105 417,6 1 8,0 20 428,7 82 442,2 2243 27623,3

Γεωθερμία Σύνολο

(1) Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση που διενεργείται από τη Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

(2) Δεν συμπεριλαμβάνονται έργα ισχύος μικρότερης του 1 MW για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής σύμφωνα τις διατάξεις του ν.3851/2010

ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ(1)                                                                                                                                                                         

Αιολικά Φωτοβολταϊκά(2) ΜΥΗΕ Βιομάζα Υβριδικά Ηλιοθερμικά
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Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη
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Ιονίων Νήσων
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Κεντρική Μακεδονία
7%

Κρήτη
10%

Νότιο Αιγαίο
8%
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10%
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21%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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➢ Πράξεις Διαπίστωσης Παράβασης / Ανακλήσεις 
2018-2019

Στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας η ΡΑΕ διενεργεί έλεγχο των
φακέλων των αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ αναφορικά με την πορεία
υλοποίησης τους και προχωράει στη διαδικασία αποστολής Πράξης
Διαπίστωσης Παράβασης, όπου αυτό απαιτείται. Κατά τη διάρκεια των
ετών 2018-2019, η ΡΑΕ απέστειλε συνολικά 104 Πράξεις Διαπίστωσης
Παράβασης, επιπλέον η Αρχή προχώρησε στην ανάκληση 80 Αδειών
Παραγωγής σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
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Πράξεις Διαπίστωσης Παράβασης 2018-2019

Έτος
Αιολικά Φωτοβολταϊκά ΜΥΗΕ Γεωθερμία Βιομάζα Σύνολο

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

2018 18 211,0 7 43,3 34 68,6 1 8,0 60 330,9

2019 16 370,5 12 28,2 14 41,2 2 19,1 44 459,1

Σύνολο 34 581,5 19 71,5 48 109,8 1 8,0 2 19,1 104 789,9
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Ανακλήσεις 2018-2019

Έτος

Αιολικά Φωτοβολταϊκά ΜΥΗΕ Βιομάζα Σύνολο

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

Πλήθος
Ισχύς 
(MW)

2018 26 548,05 12 62,159 12 15,194 2 30,88 52 656,283

2019 5 90,66 2 4,74 20 25,878 1 7,3 28 128,578

Σύνολο 31 638,71 14 66,899 32 41,072 3 38,18 80 784,861
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Δ. Διαγωνιστικές Διαδικασίες

1.Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία – Δεκέμβριος 

2016

Κατηγορίες Δημοπρατούμενη Ισχύς 
(MW)

Μεσοσταθμική Τιμή
(€/MWh)

PV stations 
PPV ≤ 1 MW

4,8 98,78

PV stations
1 MW < PPV ≤ 20 MW

35,2 83,3
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2. Ανταγωνιστική Διαδικασία ανά Τεχνολογία – Ιούλιος 

2018

Κατηγορίες Δημοπρατούμενη Ισχύς 
(MW)

Μεσοσταθμική Τιμή
(€/MWh)

PV stations 
PPV ≤ 1 MW

53,52 78,42

PV stations
1 MW < PPV ≤ 20 MW

53,40 63,81

Wind Stations 
3MW < PWind ≤ 50 MW

176,39 69,53
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3. Ανταγωνιστική Διαδικασία ανά Τεχνολογία –

Δεκέμβριος 2018

Κατηγορίες Δημοπρατούμενη Ισχύς 
(MW)

Μεσοσταθμική Τιμή
(€/MWh)

PV stations 
PPV ≤ 1 MW

61,95 66,66

PV stations
1 MW < PPV ≤ 20 MW

86,47 70,39

Wind Stations 
3 MW < PWind ≤ 50 
MW

160,94 58,58
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4. Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία – Απρίλιος 2019

Κατηγορίες Δημοπρατούμενη Ισχύς 
(MW)

Μεσοσταθμική Τιμή
(€/MWh)

Technology
Neutral

455,56 57,03
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5. Ανταγωνιστική Διαδικασία ανά Τεχνολογία–

Ιούλιος 2019
Κατηγορίες Δημοπρατούμενη Ισχύς 

(MW)
Μεσοσταθμική Τιμή
(€/MWh)

PV stations 
PPV ≤ 20W

143,04 62,77

Wind Stations 
PWind ≤ 50 MW

186,96 67,31



Ε. Συμπεράσματα

1. Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων και των αιτημάτων έκδοσης διοικητικών
πράξεων στη ΡΑΕ για έκδοση αδειών για όλες τις τεχνολογίες (ΤΡ, μεταβίβαση ΑΠ,
παράταση, βεβαίωση κλπ) καθώς και των ενεργειών που χρήζουν άμεσης
ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών.

2. Αύξηση του όγκου διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ για όλες
τις τεχνολογίες

3. Για ΑΠΕ έχουν λάβει συνολικά Άδειες Παραγωγής 2.243 έργα συνολικής ισχύος
27.623 MW και μόνο τα 642 έργα συνολικής ισχύος 3.930 MW έχουν λάβει Άδεια
Λειτουργίας. Αυτό συνεπάγεται ότι για την ανάπτυξη των ΑΠΕ απαιτείται
συνολική θεσμική αντιμετώπιση μέχρι τη λήψη της Α.Λ. (θέματα δικτύων,
τεχνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικής βιωσιμότητας/χρηματοδότησης)

4. Θεσμικές «αντιξοότητες» , η μη κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
αδειοδότηση και η κατ’ επέκταση η υποβολή ελλειπών φακέλων προς
αξιολόγηση, δημιουργούν καθυστέρηση στην αδειοδοτική διαδικασία. Πλήθος
συμπληρωματικών στοιχείων προς υποβολή και αξιολόγηση, μετά την υποβολή
της αίτησης για χορήγηση Α.Π.

5. Διαδικασία ΠΔΠ και Ανακλήσεων νομικά χρονοβόρα .
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