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1ο στάδιο
Άδεια Παραγωγής
Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής,
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:
Η ΡΑΕ εξετάζει αν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής.
•	έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας
ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει
από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει
με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή
•	έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα 		
στην Ελλάδα.

Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. από την πρώτη έως και την δέκατη ημέρα
των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
Η άδεια για την παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗ.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
• Της εθνικής ασφάλειας
εξασφάλισης της απαιτούμενης
χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια
• Της προστασίας της δημόσιας υγείας και
ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή
ασφάλειας
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή
• Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων
συνδυασμό αυτών
και του σχετικού εξοπλισμού του
• Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών
Συστήματος και του Δικτύου
κοινής ωφέλειας και προστασίας των
• Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου
πελατών
για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση,
• Της δυνατότητας υλοποίησης του
όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει,
έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό
για τα έργα Α.Π.Ε., από μετρήσεις του
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους
ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις
• Της ωριμότητας της διαδικασίας
περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης
υλοποίησης του έργου, όπως προκύπτει
εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές
από μελέτες που έχουν εκπονηθεί,
αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών,
ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τις
καθώς και από άλλα συναφή στοιχεία
διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας
• Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας
ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται
εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της
Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν
θέσης εγκατάστασης του έργου
προστασία του περιβάλλοντος
• Της δυνατότητας του αιτούντος ή των
•
Της
συμβατότητας του έργου με το Εθνικό
μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει
Σχέδιο
Δράσης για την επίτευξη των
το έργο με βάση την επιστημονική και
Εθνικών
στόχων για τις ΑΠΕ μέχρι το έτος
τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας
2020
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Η απόφαση για χορήγηση της άδειας παραγωγής αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με επιμέλεια της ΡΑΕ και δημοσιεύεται αμελλητί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας με μέριμνα του δικαιούχου.
Η άδεια παραγωγής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί
να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο. Ο αδειούχος προβαίνει αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
και σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής, καθώς και
για την υλοποίηση του έργου.
Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης καταβάλλουν εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στον ΛΑΓΗΕ ), ετήσιο τέλος ύψους
1 ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) εγκατεστημένης ισχύος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:
•		γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5)
MW
•		σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη
ή ίση του ενός (1) MW
•		φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή
ίση του ενός (1) MWp
•		αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100)
kW
•		σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe
•		σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που
εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς
σκοπούς, καθώς και σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη
διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων
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•		αυτόνομους σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή
στο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς δυνατότητα
τροποποίησης της αυτόνομης λειτουργίας τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της
λειτουργίας των σταθμών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους
σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία
των σταθμών αυτών

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με
βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2ο στάδιο
Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(Α.Ε.Π.Ο.)
Προσφορά σύνδεσης
με το σύστημα

1

Η έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ΑΠΕ κατηγορίας Α1 χορηγείται από την Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για την κατηγορία Α2, η αντίστοιχη
έγκριση χορηγείται από την Δ/νση ΠΕΧΩΣ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μέσα σε χρονική περίοδο 10
ημερών γίνεται ο έλεγχος πληρότητας φακέλου ΜΠΕ από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές και η έκδοση ΑΕΠΟ
ή Απόφαση Απόρριψης χορηγείται εντός τεσσάρων (4) μηνών περίπου από την χρονική περίοδο όπου ο φάκελος
ΜΠΕ κρίθηκε πλήρης.
Για τα έργα ΑΠΕ κατηγορίας Β που υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και για τα οποία δεν απαιτείται άδεια
εγκατάστασης, η υπαγωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας πριν την διατύπωση από τον αρμόδιο
διαχειριστή προσφοράς σύνδεσης.
Εφόσον απαιτείται άδεια εγκατάστασης:

Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε.,
ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια
εγκατάστασης, ζητά ταυτόχρονα την χορήγηση:
1. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
2. Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή
Τα δύο επιμέρους στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας Α.Π.Ε.,
η Προσφορά Σύνδεσης και η Α.Ε.Π.Ο. προχωρούν παράλληλα.
Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης προϋποθέτει την έγκριση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

• η υπαγωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την υπηρεσία
• Εναλλακτικά, ο φορέας του έργου μπορεί να ζητήσει
χορήγησης της άδειας εγκατάστασης αναπόσπαστο μέρος
την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Οι ΠΠΔ ενσωματώνονται
της οικείας Περιφέρειας μετά τη χορήγηση της άδειας
στη συνέχεια και στην άδεια λειτουργίας
παραγωγής και πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς
σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή. Στην περίπτωση
αυτή οι ΠΠΔ ενσωματώνονται στη συνέχεια στην άδεια
εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας
Αμέσως μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής ο κάτοχος της άδειας παραγωγής αιτείται (ταυτόχρονα με την αίτηση για ΑΕΠΟ),
στον αρμόδιο διαχειριστή για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Για την πραγματοποίηση νέων έργων ΑΠΕ ο φορέας του έργου δύναται να ζητήσει
γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου
Προκαταρτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) πριν την
υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Για την πραγματοποίηση νέων έργων ΑΠΕ κατηγορίας Β (δηλαδή ηλεκτροπαραγωγή
από αιολική ενέργεια ισχύος 0,02<Ρ< 5 MW & ηλεκτροπαραγωγή από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς 0,5<Ρ< 2 MW) δεν ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης
ΜΠΕ αλλά τα έργα υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
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Σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο
Αρμόδιος Διαχειριστής για τη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ και
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ισχύος έως και 8 MW είναι
ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για σταθμούς ισχύος άνω των 8 MW αρμόδιος Διαχειριστής είναι
ο ΑΔΜΗΕ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΔΜΗΕ είναι αρμόδιος και στην ειδική περίπτωση συνόλου μικρότερων σταθμών
των οποίων όμως η αθροιστική ισχύς ξεπερνά το όριο των 8 MW και τα οποία
πρόκειται να συνδεθούν μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και νέου υποσταθμού
μέσης τάσης προς υψηλή.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας παραγωγής και από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•	
Τοπογραφικά διαγράμματα σε υπόβαθρο
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(ΓΥΣ) υπό κλίμακα 1:5000 και 1:50.000
με σημειωμένο ευκρινώς τον χώρο
εγκατάστασης του σταθμού
•	
Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200 έως
1:500 των προτεινομένων εγκαταστάσεων,
με ένδειξη της θέσης των μονάδων, των
υποσταθμών ζεύξης/ανύψωσης και των
κτιρίων ελέγχου
•	
Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα, στο
οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο
σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης
και ιδιαίτερα οι μονάδες παραγωγής
όπου κάθε μονάδα θα χαρακτηρίζεται με
διακριτή αρίθμηση, οι μετασχηματιστές
ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις
αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και
προστασίας
•	
Περιγραφή των διατάξεων κεντρικής
αντιστάθμισης αέργου ισχύος του σταθμού
εάν υπάρχουν, καθώς και του συστήματος
ελέγχου αυτών
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•	Περιγραφή των διατάξεων προστασίας,
περιλαμβανομένων των δυνατών
ή και των συνιστώμενων από τον
κατασκευαστή ρυθμίσεων, για κάθε είδος
χρησιμοποιούμενης γεννήτριας
•	
Περιγραφή της διάταξης εκκίνησης/
συγχρονισμού για κάθε είδος
χρησιμοποιούμενης γεννήτριας
•	
Περιγραφή της διάταξης αντιστάθμισης
για κάθε είδος χρησιμοποιούμενης
γεννήτριας, που διαθέτει τοπικές διατάξεις
αντιστάθμισης, καθώς πληροφορίες για
τυχόν κεντρικές διατάξεις αντιστάθμισης
που αναφέρονται στο σύνολο του σταθμού
•	
Προκειμένου για αιολικούς σταθμούς:
I. πιστοποιητικό μετρήσεων των
χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος που
εκδίδεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ή
πιστοποιητικό αλλοδαπού φορέα
αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες
Αρχές της αντίστοιχης χώρας και το
οποίο είναι αποδεκτό από το Κ.Α.Π.Ε.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατά προτίμηση
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-21 ή άλλο
ανάλογου περιεχομένου
II. πιστοποιητικό έγκρισης του συγκεκριμένου τύπου
της ανεμογεννήτριας εκδιδόμενο από το ΚΑΠΕ
μετά από έλεγχο της ανεμογεννήτριας με σχετική
διαδικασία οριζόμενη από το ΚΑΠΕ, ή πιστοποιητικό
αλλοδαπού φορέα αναγνωρισμένου από τις
αρμόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και της
αποδοχής του ΚΑΠΕ

•	
Προκειμένου για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
μετατροπείς ισχύος, πιστοποιητικό μέτρησης του μέγιστου
αναμενόμενου πλάτους των αρμονικών εξόδου από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και
περιγραφή των φίλτρων αρμονικών εάν υπάρχουν.
Ο τρόπος μέτρησης των αρμονικών πρέπει να είναι
συμβατός με το πρότυπο IEC 6100047
•	
Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς τεχνικά εγχειρίδια
και πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών των
φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων (inverters) στα οποία να αναφέρεται και η ολική αρμονική
παραμόρφωση του ρεύματος εξόδου των αντιστροφέων

Ο αρμόδιος διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί την Προσφορά Σύνδεσης μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την αίτηση,
η οποία οριστικοποιείται και καθίσταται δεσμευτική:
α) με την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για το σταθμό Α.Π.Ε. ή,
β) αν δεν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο., με τη βεβαίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας
ότι ο σταθμός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.
Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης υπάγονται σε πέντε Ομάδες Προτεραιοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε) βάσει κριτηρίων
(τεχνολογία, τοποθεσία, κ.α.). Οι αιτήσεις των Ομάδων Α και Β αξιολογούνται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων των Ομάδων
Γ, Δ, και Ε.
Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίηση της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος ενεργεί:

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
2. για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης
3. για τη χορήγηση αδειών, πρωτοκόλλων ή άλλων εγκρίσεων που τυχόν
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την
εγκατάσταση του σταθμού, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εγγυητική Επιστολή
Με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συνυποβάλλεται
στον διαχειριστή εγγυητική επιστολή απευθυνόμενη στον εν λόγω διαχειριστή.
Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι κατ` ελάχιστον διετής, υποχρεωτικά ανανεούμενη προ της
λήξεως της, και μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος
δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος
σε κιλοβάτ (kW) ως εξής:
• σαράντα δυο ευρώ ανά κιλοβάτ (42 ευρώ/kW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα
μεγαβάτ (1MW)
• είκοσι ένα ευρώ ανά κιλοβάτ (21 ευρώ/kW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως
και δέκα μεγαβάτ (1 έως 10 MW)
• δεκατέσσερα ευρώ ανά κιλοβάτ (14 ευρώ/kW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως εκατό
μεγαβάτ (10 έως 100 MW) και
• επτά ευρώ ανά κιλοβάτ (7 ευρώ/kW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ
(100 MW)
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του σε περίπτωση που:
• ανασταλεί η ισχύς ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που
απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού παραγωγής ΑΠΕ, ή
• παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (όπως αυτή ορίζεται από
το ν. 3468/2006) χωρίς να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού,
εφόσον η αίτηση ακυρώσεως έχει κατατεθεί πριν από το χρόνο υποβολής της εγγυητικής
επιστολής από τον ενδιαφερόμενο.”
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ κ΄ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΠΣ
• Η Διάρκεια ισχύος των ΟΠΣ ακολουθεί και την Άδεια εγκατάστασης
• Σε περίπτωση μη κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής, νέο αίτημα μπορεί να κατατεθεί μετά από 1 έτος
• Σε περίπτωση λήξης της διορίας της ΟΠΣ, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.
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Συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την υποβολή προσφορών
παραγωγής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
•		Από 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
• Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού
Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά
έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο ελάχιστος αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή
προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
• Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην
οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί
περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία
για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τιμής Αναφοράς
(Τ.Α.) που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μη Διασυνδεδεμένο Νησί (Μ.Δ.Ν.) μετά τη διασύνδεσή του με το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
•		Η Ανταγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
- Προκήρυξη ΡΑΕ
- Υποβολή αιτήσεων
- Προσωρινά Αποτελέσματα αξιολόγησης
- Οριστικά Αποτελέσματα
- Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
• Η διαδικασία αφορά δύο (2) κατηγορίες έργων:
1. Ώριμα έργα (έργα με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης) και ορίζοντα υλοποίησης δύο (2)
έως τρία (3) έτη
2. Μη ώριμα έργα (έργα χωρίς άδεια παραγωγής) και ορίζοντα υλοποίησης πέντε (5)
έως οκτώ (8) έτη
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Άδεια Εγκατάστασης
– Σύμβαση Σύνδεσης
και Πώλησης –
Πολεοδομική Άδεια

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης
είναι η ύπαρξη άδειας παραγωγής, Α.Ε.Π.Ο., και Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης και εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός,
ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η αίτηση για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης συνοδεύεται
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•
•
•
•

Άδεια Παραγωγής
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο)
Οριστική Προσφορά σύνδεσης
Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, υπογεγραμμένη
από το μελετητή που την εκπόνησε, η οποία περιλαμβάνει
τα βασικά τεχνικά στοιχεία του έργου καθώς και τον
προϋπολογισμό του έργου και δεν υπερβαίνει τις 10
σελίδες
• Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του
γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την
κατασκευή και λειτουργία του, όπως τα έργα σύνδεσης
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του σταθμού για την
ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του μελετητή για την ανάληψη της μελέτης
εγκατάστασης
• Τοπογραφικά διαγράμματα, θεωρημένα από τον αρμόδιο
Διαχειριστή με αποτύπωση των έργων σύνδεσης
σύμφωνα με την οριστική προσφορά σύνδεσης

Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται,
έως δύο φορές, αρχικά για δύο (2) έτη, εφόσον:
1. κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της
επένδυσης, ή
2. δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης α’, αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες
συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του
έργου, ή έχουν εκτελεστεί δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του κόστους αγοράς αυτού, ή
3. υφίσταται υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο

Μπορεί να παραταθεί για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες εφόσον:
1. έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της
επένδυσης ή
2. υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη
εκτέλεση του έργου

Επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο
με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την
αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον δικαιούχο της
άδειας στις περιπτώσεις:
• συγκροτημάτων αιολικών πάρκων
συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν
πενήντα (150) MW
• αιολικών πάρκων που συνδέονται με
το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα
μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου
καλωδίου

• υβριδικών έργων Α.Π.Ε.
• άλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε.
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Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά σύνδεσης ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτημα στον
αρμόδιο Διαχειριστή για σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Με την αίτηση
υποβάλλει αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης, καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης. Η Σύμβασης
Σύνδεσης υπογράφεται και ισχύει από την χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται.
Ύστερα απ’ αυτό ο επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει την υλοποίηση των έργων σύνδεσης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, (Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης
Διαφορικής Προσαύξησης Σ.Ε.Δ.Π. ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Σ.Ε.Σ.Τ.),
καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη, πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
για τους οποίους η χρονική διάρκεια καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί
να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών,
εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής.

Μετά την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, και προ της έναρξης των εργασιών, ο φορέας θα αιτηθεί
στις Πολεοδομίες την έκδοση των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών.
Για εργασίες Φωτοβολταϊκού σταθμού απαιτείται μόνο έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, ενώ
για τα κτιριακά έργα (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων των Υποσταθμών) απαιτείται έκδοση άδειας
δόμησης. Για αιολικούς σταθμούς, πέρα από τις κτηριακές εγκαταστάσεις, απαιτείται άδεια δόμησης και
για τα θεμέλια των Α/Γ.
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Άδεια Λειτουργίας

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του σταθμού και πριν την υποβολή της
αίτησης για χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης,
υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή με τον οποίο σύναψε τη Σύμβαση
Σύνδεσης, για προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία των
εγκαταστάσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται
από τον παραγωγό και τον μηχανικό που επιβλέπει την εγκατάσταση, ότι όλα τα έργα
εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τη Σύμβαση Σύνδεσης, τους
ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός των ορίων της
οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Η άδεια
εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο, από τα αρμόδια όργανα,
της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του
σταθμού, καθώς και έλεγχο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του
εξοπλισμού του σταθμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, εφόσον αυτοί αποβούν θετικοί.
Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας εγκατάστασης υποβάλει αίτηση για έκδοση της άδειας
λειτουργίας στην αρχή που εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης.
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Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής
• Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας
σύμβασης σύνδεσης που έχει συναφθεί
εγκατάστασης με την οποία βεβαιώνεται
μεταξύ Παραγωγού και του Αρμόδιου
ότι:
Διαχειριστή
I. Έχουν τηρηθεί οι όροι της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής
κατά την φάση κατασκευής του
σύμβασης Πώλησης που έχει συναφθεί
έργου και ότι θα τηρούνται κατά
μεταξύ του Παραγωγού και του Αρμόδιου
την φάση της λειτουργίας του. Αν
Διαχειριστή
διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις όρων
• Αντίγραφο βεβαίωσης του Διαχειριστή προς
και περιορισμών τότε θα απαιτηθεί
τον παραγωγό με την οποία πιστοποιείται
χορήγηση νέας απόφασης έγκρισης
ότι έχει περατωθεί η φάση δοκιμαστικής
περιβαλλοντικών όρων
λειτουργίας του σταθμού και ότι έχουν
II.
Η επίβλεψη της λειτουργίας του
ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετικού
σταθμού έχει ανατεθεί σε κατά νόμο
δικτύου σύνδεσης του σταθμού και των
αρμόδιο μηχανικό
λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων του
• Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού
παραγωγού για την πραγματοποίηση
επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού για
της σύνδεσης, με τήρηση των ελάχιστων
αποδοχή της ανάθεσης και της τήρησης
προδιαγραφών που προβλέπονται στους
κατά τη λειτουργία του σταθμού των όρων
Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος ή
και κανονισμών για την προστασία του
του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων
περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την
Νησιών
υγεία των απασχολουμένων στο σταθμό
• Νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής
άδειας εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για
είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα.
Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της άδειας
λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.

Σημαντική Σημείωση: Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό να είναι ακριβείς. Ο παρών
οδηγός προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποσκοπεί στην παροχή νομικών συμβουλών. Οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτόν δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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