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Θέμα: Προτάσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας χορήγησης και τροποποίησης
αδειών παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ)
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για την βελτιστοποίηση της
διαδικασίας χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων (ΜΥΗΕ).
Οι προτάσεις που παρατίθενται στη συνέχεια για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας
χορήγησης ή τροποποίησης Άδειας παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ),
έχουν προκύψει κατόπιν εντοπισμού των προβλημάτων της ισχύουσας διαδικασίας και τη
συσσωρευμένη μέχρι σήμερα εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην προσπάθεια επίλυσής
τους.
Βασικός κορμός εφαρμογής των προτάσεών μας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, όπου η αξιολόγηση θα είναι αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης,
τυποποιημένης και αντικειμενικής επεξεργασίας, που θα ολοκληρώνεται σε αποκλειστική
προθεσμία, μειώνοντας το συνολικό χρονικό διάστημα της έκδοσης ή τροποποίησης της
άδειας παραγωγής ενός έργου.
Με εκτίμηση,
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΣΜΥΕ179 - Επιστολή ΡΑΕ_προτάσεις αδειοδότηση ΜΥΗΕ 03.09.2019

ΕΣΜΥΕ

2

ΕΔΡΑ: Παύλου Μελά 6, Τ.Κ. 584 00 Αριδαία Πέλλας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 25ης Μαρτίου 8, Τ.Κ.155 61 Χολαργός, Αθήνα, τηλ:210 6016296, fax: 210 6090236, κιν. 6944 738778
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Ηλέκτρας Αποστόλου 43, Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.210 2811917, fax:210 2837372, κιν.6944 154210
e-mail: grammateia@microhydropower.gr, web: www.microhydropower.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

@microhydropower

ΕΣΜΥΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μέλος της European Renewable Energies Federation (EREF)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α. Αίτηση χορήγησης άδειας παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας
Α.1.Γενικά
1. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τύπου ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου κάθε
επενδυτής θα δημιουργεί για μια και μόνο φορά την ηλεκτρονική του καρτέλα, θα παίρνει
τους απαιτούμενους κωδικούς και έπειτα θα υποβάλει τις αιτήσεις ή και τις τροποποιήσεις
του ηλεκτρονικά (κατά τα πλαίσια άλλων διαχειριστών), Για κάθε έργο θα δημιουργείται
ένα ξεχωριστό μητρώο έργου.
2. Η κάθε αίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται μέσω της
πλατφόρμας, όπου όλα τα αρχεία και η αίτηση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση
τυποποιημένης φόρμας (check list).
3. Το παράβολο για κάθε αίτηση θα πληρώνεται μετά την ολοκλήρωση υποβολής της
αίτησης κατευθείαν στο λογαριασμό της ΡΑΕ μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής
μεταφοράς.
4. Με την ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα θα εκδίδει τον τελικό αριθμό πρωτοκόλλου
με τον οποίο θα στέλνει ο επενδυτής ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή στη ΡΑΕ.
5. Έπειτα από την υποβολή όλων των αιτήσεων για άδεια παραγωγής (εντός του κύκλου
υποβολής), σε διάστημα 15 ημερών θα γνωστοποιείται στον γεωπληροφοριακό χάρτη και
θα ανακοινώνεται η λίστα των αιτήσεων για τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις.
6. Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων για νέα άδεια παραγωγής να γίνουν πιο συχνοί
(τουλάχιστον ανά δίμηνο).
7. Να καταργηθεί το τέλος διατήρησης Αδειών Παραγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση να
καταργηθεί το χρονικό όριο του ενός έτους για επανυποβολή αίτησης σε θέση που έχει
παύση η ισχύς της άδειας παραγωγής λόγω μη καταβολής τέλους (βλ. αιτιολόγηση σημείων
4.2 και 5)
Α.2. Περιεχόμενο αίτησης του φακέλου για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής πρέπει να περιέχει:
Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.
Υδρολογική μελέτη. Εκτίμηση καμπύλης διάρκειας παροχής στη θέση της υδροληψίας, η
οποία θα προκύπτει από κατάλληλη υδρολογική μελέτη η οποία θα έχει εκπονηθεί με βάση
τεκμηριωμένη μεθοδολογία και θα βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα αντιπροσωπευτικού
υδρολογικού σταθμού ή σε υδρομετρήσεις στη θέση της υδροληψίας κατάλληλου χρονικού
διαστήματος έτσι ώστε να προκύπτει η κατά το δυνατόν μακροχρόνια συμπεριφορά του
υδατορεύματος στη θέση της υδροληψίας. Η μεθοδολογία εκπόνησης της υδρολογικής
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μελέτης μπορεί να συμπεριλαμβάνει είτε αναγωγή από στοιχεία υφιστάμενου υδρολογικού
σταθμού, είτε επιτόπου υδρομετρήσεις, είτε συσχέτιση ταυτόχρονων υδρομετρήσεων στις
θέσεις ενδιαφέροντος και αναγωγής, είτε συνδυασμό αυτών.
Σε κάθε περίπτωση η υδρολογική μελέτη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στοιχεία σχετικά
με το εμβαδό, το μέσο υψόμετρο, τη μέση ετήσια βροχόπτωση, το συντελεστή απορροής‐
βροχής καθώς και άλλα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων λεκανών απορροής προς
τεκμηρίωση και έλεγχο των αποτελεσμάτων της υδρολογικής μελέτης.
Τεχνικο‐ενεργειακή μελέτη. Διαστασιολόγηση έργου και επιλογή τύπου, αριθμού και
μεγέθους στροβίλων μέσω των οποίων θα γίνεται αξιοποίηση τουλάχιστον του 75%
(Πρόταση>70%) του εμβαδού της καμπύλης διάρκειας, μετά την αφαίρεση της οικολογικής
παροχής και της παροχής άλλων χρήσεων.
Υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας με βάση την καμπύλη διάρκειας και των στροβίλων
που επιλέχτηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις υδραυλικές απώλειες του συστήματος
προσαγωγής και τις καμπύλες απόδοσης στροβίλων, γεννητριών, μετασχηματιστών.
Πλήρης περιγραφή του έργου, ήτοι της υδροληψίας, του συστήματος προσαγωγής, του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του κτιρίου, κλπ.
Α.3. Αξιολόγηση αίτησης. Χορήγηση αδείας κατόπιν πλήρωσης συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η άδεια θα χορηγείται εάν πληρούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια. Έγινε
προσπάθεια έτσι ώστε ο έλεγχος των κριτηρίων να είναι κατά κύριο λόγο διαπιστωτικός και
αντικειμενικός. Ελέγχονται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Η πληρότητα των στοιχείων νομιμοποίησης
νομιμοποίηση, εκπροσώπηση, κλπ).

του

αιτούντος

(καταστατικό,

2. Η σύνδεση του σταθμού να είναι σε μη κορεσμένο δίκτυο.
3. Ο σχεδιασμός τουέργου να ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης των ΜΥΗΕ του
Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα ελέγχεται το έργο να μην είναι
σε ζώνη αποκλεισμού, να ικανοποιεί το κριτήριο μήκους‐ισχύος και το κριτήριο της
φέρουσας ικανότητας (αποστάσεις από άλλα έργα).
4. Αν η θέση του σταθμού της αίτησης συμπίπτει με θέση άλλης αίτησης για έκδοση
άδειας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή:
4.1

Αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων θα
ακολουθείται η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία πρέπει να λαμβάνει
κυρίως υπόψη την αποδοτικότητα της επένδυσης και την μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης του διαθέσιμου πόρου.

4.2 Αν η θέση της νέας αίτησης συμπίπτει με θέση αίτησης που έχει υποβληθεί σε
προγενέστερο κύκλο υποβολής θα παραμένει ανενεργή (όπως και σήμερα) μέχρι
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρώτης χρονολογικά αίτησης. Με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έκδοση αδείας παραγωγής, θα
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απορρίπτονται όλες οι υπόλοιπες εκκρεμείς αιτήσεις για την ίδια θέση, ενώ σε
απόρριψης της 1ης αίτησης θα ξεκινά η αξιολόγηση της επόμενης χρονολογικά
αίτησης.
Αιτιολόγηση του σημείου 4.2.
Με δεδομένο ότι οι τεχνικο‐οικονομικά και χωροταξικά διαθέσιμες θέσεις για ανάπτυξη
νέων έργων είναι περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της επίτευξης των
εθνικών στόχων αλλά και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να δίνεται η
δυνατότητα κατάθεσης αίτησης ακόμη και σε θέσεις στις οποίες υφίσταται αίτηση προς
αξιολόγηση.
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε θέσεις προς αξιολόγηση δεν αναμένεται να
δημιουργήσει σημαντικό επιπρόσθετο φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες της ΡΑΕ με
δεδομένο ότι θα ελέγχεται μόνο η επικάλυψη των αιτήσεων και θα δημιουργείται απλά
μια λίστα αναμονής έργων, η αξιολόγηση των οποίων θα πραγματοποιείται αυτόματα με
την απελευθέρωση της συγκεκριμένης θέσης.
5. Αν η θέση του σταθμού συμπίπτει με ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής. Στην
περίπτωση που κατά την έναρξη της αξιολόγησης της αίτησης διαπιστωθεί ότι υπάρχει
επικάλυψη με ισχύουσα άδεια παραγωγής, τότε η νέα αίτηση θα απορρίπτεται.
6. Ενεργειακή αποδοτικότητα έργου. Ελέγχεται αν με βάση τις υποβληθείσες μελέτες
ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια: Βαθμός ενεργειακής αξιοποίησης>75%
(Πρόταση>70%), Συντελεστής φορτίου έργου>30%
Για τον έλεγχο της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου προτείνεται να ελέγχεται από
τη ΡΑΕ η αξιοπιστία και η πληρότητα των πρωτογενών υδρολογικών δεδομένων, να
διαπιστώνεται η ύπαρξη αξιόπιστης μεθοδολογίας εκπόνησης της υδρολογικής και της
τεχνικο‐ενεργειακής μελέτης, και να ελέγχεται μόνο η πλήρωση των παραπάνω
κριτηρίων. Ο τρόπος αυτός επιτυγχάνει «αυτοματοποίηση» και επίσπευση της
διαδικασίας και μεταβιβάζειτην ευθύνη στους μελετητές που υπογράφουν τις μελέτες
και στους επενδυτές που αναπτύσσουν τα έργα, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη της
βιωσιμότητας των επενδύσεων.
Πρόταση: Ο ελάχιστος βαθμός ενεργειακής απόδοσης ΒΕΑ να μειωθεί στο 70% (αντί
του 75% που ισχύει σήμερα).
Αν και το συγκεκριμένο κριτήριο αξιοποίησης έχει νομικά καταργηθεί, για λόγους
ισότιμης αξιολόγησης έργων αλλά και μεγιστοποίησης της αξιοποίησης του διαθέσιμου
υδροδυναμικού μια θέσης, προτείνεται μικρή μείωση του κριτηρίου από το 75% στο
70%. Ήδη τα μέχρι τώρα αδειοδοτημένα ΜΥΗΕ έχουν καλύψει μεγάλο αριθμό
υδατορεμάτων με ελάχιστο ΒΕΑ 75%. Η μείωση του κριτηρίου στο 70% θα συμβάλει
στην προώθηση της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης
περισσότερων θέσεων και θα συμβάλλει στην βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους.
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7. Οικονομική επάρκεια χρηματοδότησης έργου
7.1

Υποβάλλεται έγγραφο τραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. Letter of Intent)
τουλάχιστον για το 60% του τυπικού προϋπολογισμού του έργου (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο σημείο Β του Μέρους 7 του Παραρτήματος 1 του υφιστάμενου
Κανονισμού Αδειών), λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΜΥΗΕ μπορούν να ενισχύονται
μέσω του Επενδυτικού Νόμου και να λαμβάνουν επιδότηση κεφαλαίου έως 40%
της επένδυσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή η ίδια συμμετοχή
μπορεί να προέρχεται και από τραπεζική χρηματοδότηση.

7.2 Εναλλακτικά, είναι δυνατό για την τεκμηρίωση χρηματοδότησης του 60% του
τυπικού προϋπολογισμού του έργου να γίνει επίκληση και ίδιας συμμετοχής
(συνδυαστική με ή χωρίς καθόλου τραπεζική χρηματοδότηση). Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να υποβληθούν στοιχεία τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής που
δηλώνεται (ήτοι έως και το 60% 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 αποκλειστικά θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα
του φορέα που υποβάλει τα στοιχεία ίδιας συμμετοχής να τεκμηριώσει το
ανωτέρω κριτήριο συνολικά για:
o το έργο που αιτείται και
o για όλα τα 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 οριστική προσφορά σύνδεσης (με δεδομένο ότι ειδικά για τα
ΜΥΗΕ η χορήγηση ρεαλιστικής και οικονομικά βιώσιμης προσφοράς
σύνδεσης αποτελεί το δυσκολότερο παράγοντα της διαδικασίας
αδειοδότησης και τον καθοριστικό παράγοντα υλοποίησης του έργου).
Με τον ανωτέρω τρόπο δεν απαιτείται και δεν αξιολογείται το συνολικό
επιχειρηματικό σχέδιο που ζητούνταν από εταιρείες ή ομίλους εταιρειών που
κατέχουν πλήθος αδειών παραγωγής και εξοικονομείται σημαντικός χρόνος στην
αξιολόγηση των προτάσεων (η εν λόγω αξιολόγηση είναι πλέον απόλυτα
ξεπερασμένη για το στάδιο της άδειας παραγωγής με δεδομένο ότι λίγες αιτήσεις ή
άδειες παραγωγής φτάνουν στο στάδιο της κατασκευής και μάλιστα ταυτόχρονα).
7.3 Στην περίπτωση εταιρείας με τρείς ή περισσότερες εταιρικές χρήσεις, η οποία
όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγική της δραστηριότητα, να δίνεται η
δυνατότητα να γίνεται τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας εξετάζοντας τα
στοιχεία των μετόχων της. (Το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την
κατασκευή ενός έργου και την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μιας εταιρείας
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό διαρκεί πολλά έτη – κυρίως λόγο της
μακροχρόνιας αδειοδότησης‐ και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν να
παρουσιάσουν εταιρικές χρήσεις και οικονομικά αποτελέσματα για να
τεκμηριώσουν την οικονομική τους επάρκεια για πολλά έτη από τη σύστασή τους
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιολογηθούν δίκαια).
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7.4 Εφόσον ο αιτών έχει έργα σε λειτουργία, να γίνεται επίκληση των οικονομικών
στοιχείων της εταιρείας ή γενικότερα του μητρικού ομίλου, ήτοι να λαμβάνονται
υπόψιν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, κλπ).
Η ανωτέρω διαδικασία προτείνεται να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου
στο τέλος κάθε μέρους της αξιολόγησης (π.χ. τυπικής πληρότητας, ενεργειακής
αποδοτικότητας, οικονομικής επάρκειας) να φαίνεται η έγκριση ή η απόρριψη του εν λόγο
σταδίου, καθώς και τυχόν σχόλια ή απαίτηση για χορήγηση συμπληρωματικών στοιχείων η
οποία και να φαίνεται ηλεκτρονικά στο μητρώο του έργου όπου θα ενημερώνεται
αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο επενδυτής για την οποιαδήποτε εξέλιξη.
8. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την πληρότητα της αίτησης να εκδίδεται
αυτόματα η Άδεια παραγωγής, η οποία πρέπει να περιέχει μόνο τα κάτωθι ουσιαστικά
στοιχεία:
o Το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό), κάτοχο της άδειας
o Την τεχνολογία του σταθμού παραγωγής
o Τη θέση εγκατάστασης και τη διοικητική της υπαγωγή
o Αναφορά ότι οι συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης (υδροληψία και σταθμός
παραγωγής), προκύπτουν από το γεωπληροφοριακό χάρτη (ο οποίος θα εκδίδει
όπως και σήμερα την αντίστοιχη βεβαίωση)
o Την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού
o Τους Γενικούς Όρους του Κανονισμού Αδειών
o Ειδικούς όρους αν απαιτείται
Η άδεια παραγωγής δεν πρέπει να περιλαμβάνει άλλα στοιχεία. Η ΡΑΕ όμως θα τηρεί στο
αρχείο της άλλα ειδικά στοιχεία όπως πλήθος, μέγεθος, τύπο στροβίλων, μετοχική σύνθεση,
πρόσωπο του τεκμηριώνει τη χρηματοδότηση του 60% του τυπικού προϋπολογισμού και
άλλα πιθανά στοιχεία ανάλογα με την τεχνολογία (π.χ. μήκος και διάμετρο συστήματος
προσαγωγής, ύψος φράγματος, κλπ).
Α.4. Άλλες προτάσεις.
1. Δυνατότητα διαδραστικής λειτουργίας του επενδυτή με το γεωπληροφοριακό χάρτη
της ΡΑΕ. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να συνδέεται με το
περιβάλλον του Γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιεί τον
εντοπισμό και την συμπλήρωση των συντεταγμένων της θέσης του έργου κατά την
υποβολή της αίτησής του.
2. Τροποποίηση σειράς αξιολόγησης αιτήσεων. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των ΜΥΗΕ
(μικρό πλήθος αιτήσεων, διαδικασία αξιολόγησης, αυξημένος χρόνος αδειοδότησης) θα
πρέπει να διαφοροποιηθεί η σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων έτσι ώστε να μειωθεί ο
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χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων των ΜΥΗΕ, o οποίος ήδη
επιβαρύνει σημαντικά χρονικά την όλη διαδικασία αδειοδότησης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε κάθε κύκλο αιτήσεων, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό
(~3%) αφορά αιτήσεις ΜΥΗΕ, οι οποίες για να αξιολογηθούν περιμένουν μαζί με ένα
τεράστιο πλήθος αιτήσεων άλλων τεχνολογιών και αιτήσεων που προκύπτουν από
παροδικές περιπτώσεις ενδιαφέροντος επενδυτών ειδικών κατηγοριών (μικρών
αιολικών, φωτοβολταϊκών).
Το γεγονός αυτό είναι τουλάχιστον άδικο για την συγκεκριμένη τεχνολογία (τα ΜΥΗΕ τα
περιμένει έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερος χρόνος περαιτέρω αδειοδότησης και
αντιμετωπίζουν μειονεκτική θέση εξεύρεσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο), και
δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται η κατά προτεραιότητα αξιολόγηση των αιτήσεων των
ΜΥΗΕ (ή και άλλων τεχνολογιών με μικρό πλήθος αιτήσεων) που υποβάλλονται σε κάθε
κύκλο αιτήσεων, έναντι αιτήσεων τεχνολογιών για τις οποίες υποβάλλεται
πολλαπλάσιος αριθμός αιτήσεων, ή έστω η κυκλική αξιολόγηση αιτήσεων διαφόρων
κατηγοριών ασχέτως χρόνου υποβολής τους.
Β. Τροποποίηση‐μεταβολή της Άδειας παραγωγής
Η αίτηση για τροποποίηση/μεταβίβαση άδειας παραγωγής να υποβάλλεται σε
οποιαδήποτε ημερομηνία και όχι στους κύκλους υποβολής, καθώς καθυστερεί η
αδειοδότηση ήδη ώριμων αδειοδοτικά έργων.
Αιτήσεις τροποποίησης/μεταβίβασης άδειας παραγωγής έργου που βρίσκεται σε φάση
κατασκευής να εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα.
Για την τροποποίηση (ή κατά περίπτωση μεταβίβαση) της άδειας προτείνονται τα
ακόλουθα:
1. Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης προσώπου κατόχου αδείας σε ποσοστό >33%
Αν αλλάζει η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σε ποσοστό >33% της μετοχικής σύνθεσης,
υποβάλλεται μόνο το στοιχείο 7.1 ή 7.2 ανωτέρω καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα
του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται το ανωτέρω ποσοστό και η μεταβολή γίνεται
με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.
Η υποβολή των στοιχείων 7.1 ή 7.2 δεν απαιτείται στην περίπτωση που το ή τα
πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στα οποίο μεταβιβάζεται το ανωτέρω ποσοστό είναι
διαφορετικά από εκείνα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου,
2. Μεταβίβαση αδείας‐αλλαγή του προσώπου που είναι ο κάτοχος της άδειας
Αν αλλάζει το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που είναι ο κάτοχος της άδειας (μεταβίβαση)
υποβάλλεται μόνο το στοιχείο 7.1 ή 7.2 ανωτέρω καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα
του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια και η μεταβολή γίνεται με Βεβαίωση
της Γραμματείας της ΡΑΕ.
ΕΣΜΥΕ
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Η υποβολή των στοιχείων 7.1 ή 7.2 δεν απαιτείται στην περίπτωση που το νέο νομικό
πρόσωπο ανήκει στον ίδιο όμιλο με το αρχικό ή η μετοχική του σύνθεση ταυτίζεται σε
ποσοστό τουλάχιστον 67%.
3. Αλλαγή στη χωροθέτηση/ συντεταγμένες (υδροληψίας & σταθμού) σε σχέση με την
αρχική χωροθέτηση της άδειας παραγωγής
α) Στην περίπτωση αλλαγής των συντεταγμένων της υδροληψίας ή και του σταθμού
παραγωγής η οποία δημιουργεί μεταβολή έως και ±20% του συνολικού μήκους
εκτροπής της αρχικής χωροθέτησης του έργου, τότε ελέγχονται μόνο τα κριτήρια 3, 4
και 5 (κριτήρια χωροταξικού και επικάλυψη με άλλη αίτηση ή άδεια) και η τροποποίηση
γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ. Αν η αλλαγή χωροθέτησης είναι
μεγαλύτερη του 20% του μήκους εκτροπής τότε η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της
Ολομέλειας της ΡΑΕ.
β) Στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ισχύος του έργου σε ποσοστό έως 20%, τότε
ελέγχεται μόνο το κριτήριο 3(κριτήρια χωροθέτησης ΜΥΗΕ Ειδικού Χωροταξικού
πλαισίου για τις ΑΠΕ) και η τροποποίηση γίνεται με Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ.
γ) Αν η αύξηση της ισχύος είναι μεγαλύτερη του 20% τότε υποβάλλεται και ελέγχεται
και το κριτήριο 7.1 ή 7.2 κατά περίπτωση και η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της
Ολομέλειας της ΡΑΕ.
δ) Αν η μείωση της ισχύος του έργου είναι μεγαλύτερη του 20%, τότε ελέγχονται τα
κριτήρια 3 (κριτήρια χωροθέτησης ΜΥΗΕ Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ) και
6 (Ενεργειακή αποδοτικότητα έργου) και η τροποποίηση γίνεται με Βεβαίωση της
Γραμματείας της ΡΑΕ.
Αιτιολόγηση των παραγράφων α, β, γ και δ: Τέτοιου είδους και μεγέθους αλλαγές
θεωρούνται συνηθισμένες και συχνές κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΜΥΗΕ
και είτε προκύπτουν από τις απαιτήσεις των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών, είτε
επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων, ελαχιστοποίησης
αντιδράσεων αλλά και βελτιστοποίησης ένταξης των έργων στον κοινωνικό και
οικονομικό ιστό της κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου δε θα πρέπει να «τιμωρείται» ο
επενδυτής που επιθυμεί να εντάξει ομαλά το έργο του στα δεδομένα της κάθε περιοχής
όπως αυτά αποτυπώνονται ανάγλυφα και σταδιακά κατά τη διαβούλευση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά αντιθέτως, να ευνοείται, μειώνοντας την
καθυστέρηση λόγω των σχετικών αλλαγών που πρέπει να εγκρίνει η ΡΑΕ.
Όλες οι αιτήσεις για τις παραπάνω μεταβολές θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και της καρτέλας του επενδυτή, όπου θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχες
αλλαγές στο μητρώο κάθε έργου και θα αναρτάται αυτόματα η Βεβαίωση της ΡΑΕ, στην
οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και οι υπόλοιποι επενδυτές, για λόγους διαφάνειας
των αιτήσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μέλος της European Renewable Energies Federation (EREF)
Γ. Αυτόματη ενημέρωση της Άδειας παραγωγής
Στην περίπτωση μεταβολής των ακόλουθων (λοιπών) στοιχείων:
 Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης προσώπου κατόχου αδείας μέχρι ποσοστό 33% της
μετοχικής σύνθεσης, εφόσον τα πρόσωπα που μετέχουν στο μετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο είναι αυτά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου
 Αλλαγή επωνυμίας ή εταιρικής μορφής του κατόχου της αδείας,
 Αλλαγή αντίκλητου άδειας,
 Αλλαγή οποιουδήποτε τεχνικού χαρακτηριστικού του έργου (πχ τεχνικά χαρακτηριστικά
του αγωγού ή του Η/Μ εξοπλισμού) χωρίς να υπάρχει αλλαγή της ισχύος του έργου,
ο κάτοχος της αδείας οφείλει να κάνει ενημέρωση του μητρώου του έργου στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα συμπληρώσει τις αντίστοιχες αλλαγές χωρίς να
απαιτείται η έκδοση καμίας διοικητικής πράξης από τη ΡΑΕ.
Στην περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης έως 33% θα συνυποβάλλονται
ηλεκτρονικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου στο οποίο περιέρχεται το εν
λόγο ποσοστό.
Δ. Λήψη ηλεκτρονικών βεβαιώσεων για τις μεταβολές/ενημερώσεις της άδειας
παραγωγής
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κάτοχο αδείας να μπορεί να βλέπει
ηλεκτρονικά το μητρώο των αδειών του και να μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο της αδείας
παραγωγής με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις/ενημερώσεις που έχει
κάνει και είτε έχουν ενσωματωθεί αυτόματα, είτε έχει εκδοθεί απόφαση της ολομέλειας ή
βεβαίωση της Γραμματείας.
Το παραπάνω ενημερωμένο αντίγραφο μπορεί να ενσωματωθεί ή να γίνει στα πρότυπα της
ηλεκτρονικής βεβαίωσης συντεταγμένων του έργου που ήδη εκδίδεται από τον ιστότοπο
της ΡΑΕ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μέλος της European Renewable Energies Federation (EREF)
Ε. Προτεινόμενες προθεσμίες για τις παραπάνω μεταβολές/ενέργειες
Για όλες τις παραπάνω ενέργειες ή μεταβολές θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες
προθεσμίες, όπως προτείνεται στον ακόλουθο πίνακα.
α/α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αρμοδιότητα

1

Αξιολόγηση αίτησης και έκδοση νέας άδειας
παραγωγής
Μεταβίβαση αδείας παραγωγής ή αλλαγή
μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό >33%
Αλλαγή χωροθέτησης/ μεταβολή
συντεταγμένων σε ποσοστό < 20%
Αλλαγή χωροθέτησης/ μεταβολή
συντεταγμένων σε ποσοστό > 20%
Αύξηση ή μείωση ισχύος < 20%
Αύξηση ισχύος > 20%
Μείωση ισχύος > 20%
Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό <33%
Αλλαγή επωνυμίας ή εταιρικής μορφής
Αλλαγή αντίκλητου άδειας
Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών

Ολομέλεια ΡΑΕ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Αποκλειστική
προθεσμία
[μήνες]
3

Γραμματεία ΡΑΕ

2

Γραμματεία ΡΑΕ

1

Ολομέλεια ΡΑΕ

3

Γραμματεία ΡΑΕ
Ολομέλεια ΡΑΕ
Γραμματεία ΡΑΕ
Γραμματεία ΡΑΕ
Γραμματεία ΡΑΕ
Γραμματεία ΡΑΕ
Γραμματεία ΡΑΕ

1
3
1
1
1
1
1

Οι ανωτέρω προθεσμίες θα πρέπει να είναι αποκλειστικές. Ειδικά για τις περιπτώσεις που
κατά τον ανωτέρω πίνακα αποτελούν αρμοδιότητα της Γραμματείας της ΡΑΕ (πλην της
περίπτωσης μεταβίβασης αδείας παραγωγής ή αλλαγή μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό
>33%), το αίτημα θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση της Βεβαίωσης από τη
Γραμματεία της ΡΑΕ ή την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, όποιο συμβεί πρώτο.
Εάν συμβεί η δεύτερη περίπτωση, θα εκδίδεται αυτόματη βεβαίωση παρέλευσης της
προθεσμίας και ενημερώνεται αυτόματα ο φάκελος του έργου του επενδυτή.
Σε κάθε περίπτωση και για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των επενδυτών, οι
εκδοθείσες βεβαιώσεις θα πρέπει γνωστοποιούνται.
ΣΤ. Κατάργηση τέλους διατήρησης Αδειών Παραγωγής
Για λόγους ισοτιμίας με άλλες τεχνολογίες και λαμβάνοντας υπόψη την
αναποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης,
για τη ολοκλήρωση της οποίας τις περισσότερες φορές δεν ευθύνεται ο επενδυτής,
απαιτείται η κατάργηση του τέλους διατήρησης Αδειών Παραγωγής που επιβάλλεται μετά
την πάροδο συγκεκριμένης προθεσμίας από την χορήγηση της άδειας παραγωγής χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η αδειοδότηση της επένδυσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μέλος της European Renewable Energies Federation (EREF)
Ζ. Χρήση εξωτερικών συμβούλων‐επιτάχυνση διαδικασιών
Όπως έχει γίνει με επιτυχία και στο παρελθόν, και με σκοπό την επιτάχυνση όλων των
διαδικασιών, η ΡΑΕ θα πρέπει να προβαίνει σε συνεργασία, όταν κρίνεται σκόπιμο και
απαιτείται,με έμπειρους εξωτερικούς φορείς ή συνεργάτες (πχ ΚΑΠΕ, Πολυτεχνείο, κλπ), οι
οποίοι θα βοηθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.
Η εν λόγω τεχνική υποστήριξη προτείνεται να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
όπου στο τέλος κάθε τμήματος της διαδικασίας ή της τεχνικής βοήθειας να φαίνεται η
σχετική γνωμοδότηση καθώς και τα σχόλια ή τα συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν
απαιτούνται.
Η. Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Έργου
Η συμπλήρωση και η υποβολή των εξαμηνιαίων ή ετήσιων δελτίων παρακολούθησης των
έργων να γίνεται μέσω ειδικών ηλεκτρονικών εντύπων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
ΡΑΕ, τα οποία θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον επενδυτή για κάθε άδεια
παραγωγής και θα αποθηκεύονται στο προφίλ του.

Θ. Αύξηση του ορίου ισχύος έργων που εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής.
Προτείνεται, το ελάχιστο όριο της ισχύος των έργων που θα εξαιρούνται από την
υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής να διαμορφωθεί στα 200 kW, ρύθμιση που θα
συμβάλλει στην υλοποίηση μικρών και αποκεντρωμένων έργων, μειώνοντας το σημερινό
απαγορευτικό κόστος ανάπτυξης, βοηθώντας στην μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του
διαθέσιμου δυναμικού και συμβάλλοντας στην δημιουργία πολλαπλών μικρών
επενδυτικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.
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