Αθήνα 13.07.2017
Ανακοίνωση
«Πίνακας αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής
Ετήσιου Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το
έτος 2015»

Κατ’ εφαρµογή του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143), µε την ΑΠΕΗΛ οικ. 180321/01.07.2016 (Α∆Α:
6ΦΤΧ4653Π8-132) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε µε την
ΑΠΕΗΛ/οικ.182191/18.08.2016 (Α∆Α: 61Ψ74653Π8-ΒΓ4), δηµοσιοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας των

υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για το έτος 2015.
Οι άδειες παραγωγής για τις οποίες δεν καταβλήθηκε στον λογαριασµό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., το οφειλόµενο τέλος, εντός
της αποκλειστικής προθεσµίας που έτασσε η ως άνω απόφαση, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.
Όπως ο νόµος ορίζει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατάρτισε και ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο, πίνακα µε τους υπόχρεους,
οι οποίοι δεν κατέβαλαν εµπρόθεσµα τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος ∆ιατήρησης έτους 2015 και ακολούθως
η ΡΑΕ ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο πίνακα µε τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.
Αντίστοιχη υποχρέωση δηµοσιοποίησης του πίνακα των αδειών παραγωγής που παύουν να ισχύον λόγω µη
καταβολής του τέλους διατήρησης 2015 έχει και το ΥΠΕΝ.
Στον πίνακα 1 της παρούσας περιλαµβάνονται οι άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν για το σύνολο της
εγκατεστηµένης ισχύος τους.
Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται οι άδειες που αφορούν σε έργα µε άδεια λειτουργίας, για τα οποία η ισχύς που
αναφέρεται στην άδεια παραγωγής είναι µεγαλύτερη από την αναγραφόµενη στην άδεια λειτουργίας τους, ενώ δεν
έχει καταβληθεί το τέλος διατήρησης που αναλογεί στο τµήµα της ισχύος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας.
Οι άδειες αυτές παύουν αυτοδικαίως κατά το µέρος της ισχύος που δεν αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας
τους και για το οποίο δεν έχει καταβληθεί τέλος και οι κάτοχοι τους θα κληθούν από τη ΡΑΕ να υποβάλλουν
αίτηση τροποποίησης ή βεβαίωσης για την µεταβολή στοιχείων άδειας παραγωγής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3468/2006 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ.
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