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Στόχος: η αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
για την επιτάχυνση των επενδύσεων αυτού του είδους, λαμβάνοντας υπόψη το νέο καθεστώς στήριξης, την επίτευξη των
εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και την προστασία του
περιβάλλοντος. (ΥΑ: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93935/3116/16.10.2019 & ΑΔΑ: Ψ6Π24653Π8-024)
Το έργο της Επιτροπής σε 2 στάδια:
Στάδιο 1: προθεσμία 10η Δεκεμβρίου 2019
 Συντάσσεται, κείμενο δημόσιας διαβούλευσης και μετά τα αποτελέσματα διαβούλευσης
 Συντάσσεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και σχέδιο κανονισμού αδειών παραγωγής για την απλούστευση της
διαδικασίας έκδοσης αδειών παραγωγής.
Με το εν λόγω πόρισμα στοχεύεται –μεταξύ άλλων– η απλοποίηση των κριτηρίων χορήγησης της άδειας
παραγωγής, η πιθανή αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης αδειοδοτούμενων και απαλλασσόμενων έργων και η
μείωση του χρόνου έκδοσης της άδειας παραγωγής.
Στάδιο 2: προθεσμία 30η Απριλίου 2020
 Εκπονούνται – μέσα από παράλληλες εργασίες δύο Ομάδων Έργου (μία για έργα που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες και μία για τα λοιπά έργα) – κείμενα δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν αυτής
 Συντάσσονται δύο πορίσματα που θα περιλαμβάνουν σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για
 θέσπιση νέου αδειοδοτικού πλαισίου για νέα έργα,
 εναρμόνιση με σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,
 πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων – γέφυρας με τα υφιστάμενα έργα,
 αντιμετώπιση στρεβλώσεων (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δικτύων, χρήσεων γης και χωροταξικού),
 διερεύνηση λειτουργίας υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop) και καθορισμός βασικής αρχιτεκτονικής του
πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει την αδειοδοτική διαδικασία.
 ενοποίηση των σχεδίων διατάξεων των δύο Ομάδων Έργου του Σταδίου 2 και των αντίστοιχων κανονιστικών
πράξεων.
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Στόχος ΕΣΕΚ 35% ΑΠΕ – Απολιγνιτοποίηση έως 2028

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001/11.12.2018 – Για την Προώθηση της Χρήσης Ενέργειας από ΑΠΕ
Άρθρο 16
Οργάνωση και Διάρκεια της Διαδικασίας Αδειοδότησης
Παρ. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει τα δύο έτη για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για
τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών των
σχετικών αρμόδιων αρχών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες,
αυτή η διετία μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος

Τι ισχύει Η διαδικασία αδειοδοτησης για έργα ΑΠΕ με υποχρέωση λήψης Αδειας
σήμερα? παραγωγής διαρκεί: 4-5 έτη για φωτοβολταϊκά και 8-10 έτη για αιολικά και ΜΥΗΕ


Παρ. 1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν αιτήματος του
αιτούντος, παρέχουν καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο
αιτών επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. Η διαδικασία αδειοδότησης καλύπτει τις σχετικές διοικητικές άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης
και εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα πάγια στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους στο
δίκτυο. Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη βεβαίωση της παραλαβής της αίτησης έως την κοινοποίηση του
αποτελέσματος της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.



Παρ. 2. Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης αδειοδότησης με διαφανή τρόπο έως την
έκδοση μίας ή περισσότερων αποφάσεων από τις υπεύθυνες αρχές στο τέλος της διαδικασίας, του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και
εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα και σε ψηφιακή
μορφή.

Παρ. 7. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου ισχύουν, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον περιβαλλοντικό δίκαιο
της Ένωσης, στην περίπτωση δικαστικών προσφυγών, ένδικων μέσων και άλλων διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου και εναλλακτικών
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μηχανισμών επίλυσης διαφορών, περιλαμβανομένων διαδικασιών προσφυγής και εξωδικαστικών προσφυγών και βοηθημάτων, και
μπορούν να παραταθούν για τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών.



Διάγραμμα Ροής Έργων ΑΠΕ ΜΕ Υποχρέωση Λήψης Άδειας Παραγωγής

Φ/Β σταθμοί > 1MW
Αιολικές εγκαταστάσεις >60kW
Σταθμοί βιομάζας/βιοαερίου > 1MW
Γεωθερμικοί σταθμοί > 0,5MW
Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α > 1 MW
Αυτόνομοι σταθμοί > 5 MW
Λοιποί σταθμοί > 50kW
(Αεροθερμική, Υδροθερμική, Θαλάσσια,
Υδροηλεκτρική Ενέργεια)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 και τα Παραρτήματα 1, 2, 3
της Απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’
2373/25.10.2011)
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στη ΡΑΕ
για Άδεια Παραγωγής
Ενδιαφερόμενος

1

Πληρούνται τα
κριτήρια της παρ. 1
του άρθρου 3 του
ν. 3468;
ΡΑΕ

ΟΧΙ

Απόφαση Απόρριψης
αίτησης για χορήγηση Άδειας
Παραγωγής
ΡΑΕ

Απόφαση Απόρριψης Αίτησης
δίνεται και στην περίπτωση που
είναι κορεσμένο το δίκτυο ή στη
θέση εγκατάστασης του έργου έχει
ήδη εκδοθεί Άδεια Παραγωγής.

ΝΑΙ

Η άδεια χορηγείται εντός 2 μηνών από την
υποβολή της αίτησης, εάν ο φάκελος είναι
πλήρης ή από τη συμπλήρωση του. Ο
φάκελος είναι πλήρης εάν μέσα σε 30
ημέρες από την υποβολή του δε ζητηθούν
εγγράφως συμπληρωματικά στοιχεία.
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Εντός 2
μηνών

2

Άδεια Παραγωγής
ΡΑΕ
(ισχύει για 25 έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι
ίσο χρόνο. Ανακαλείται εάν εντός 30 μηνών από την
έκδοση της, δεν εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης)

Για το Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και Δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας για έργα
ισχύος έως και 8MW το
αίτημα υποβάλλεται στον
ΔΕΔΔΗΕ ενώ για έργα
ισχύος άνω των 8MW το
αίτημα υποβάλλεται στον
ΑΔΜΗΕ

3

4

5

Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή για

Υποβολή αιτήσεως και
δικαιολογητικών για διατύπωση

ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Προσφοράς Σύνδεσης

Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

Υποβολή αιτήματος για χορήγηση
αδειών για την απόκτηση του

δικαιώματος χρήσης της θέσης
εγκατάστασης
Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

Εντός 4
μηνών

7

6

Μη δεσμευτική Προσφορά
Σύνδεσης

Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Ή
Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

ΑΔΜΗΕ

8
Άδειες Δικαιώματος Νόμιμης
Χρήσης θέσης εγκατάστασης
(Γήπεδο, δάσος ή δασική έκταση: Πράξη
χαρακτηρισμού & βεβαίωση ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
& τίτλος κυριότητας για ιδιωτικές εκτάσεις.

Περιβαλλοντική Αρχή

Αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή πυθμένα :
παραχώρηση χρήσης βάσει του άρθρου 14
του ν.2971/2001)

9
Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης
ΑΔΜΗΕ
(Δεσμεύει Διαχειριστή και
Δικαιούχο για 3 έτη)

10

Εντός 2
μηνών

Αποδοχή Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης με υποβολή στον διαχειριστή
Εγγυητικής Επιστολής
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Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

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 ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του ειδικού
λογαριασμού εάν δεν ανανεωθεί
τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη
λήξη της ή εάν εντός του χρονικού
διαστήματος ισχύος της οριστικής
προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε
ισχύ η σύμβαση σύνδεσης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 & 8
της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.13310/2007
(Β΄1153) π.χ. θεωρημένα
τοπογραφικά διαγράμματα,
βεβαίωση καταλληλόλητας θέσης
εγκατάστασης νέου υποσταθμού

11

12

Υποβολή αιτήματος και
δικαιολογητικών για έκδοση
Άδειας Εγκατάστασης

Υποβολή αιτήματος και
δικαιολογητικών για σύναψη
Σύμβαση Σύνδεσης

Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

Κάτοχος Άδειας Παραγωγής

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των
δικαιολογητικών, η οποία ολοκληρώνεται
μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από την
κατάθεση της αίτησης

13

Άδεια Εγκατάστασης
Υπουργός Περιβάλλοντος &
Ενέργειας ή Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(ισχύει για 2 έτη και παρατείνεται
σύμφωνα με την περ. 10, παρ. 2
άρ. 3 του ν. 3851/2010)

15
Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών
για Άδειες, Πρωτόκολλα, Εγκρίσεις που
απαιτούνται για την εγκατάσταση του
σταθμού
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης

16

Άδειες/Πρωτόκολλα/Εγκρίσεις
(Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα,
Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, , Άδεια δόμησης,
Άδεια Χρήσης Νερού εφόσον απαιτείται)
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14
Σύμβαση Σύνδεσης
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης - Διαχειριστής
(καθίσταται ενεργή μετά τη λήψη Άδειας
Εγκατάστασης)

Έργο
υποκείμενο
σε Ανταγωνιστικές
Διαγωνιστικές
Διαδικασίες

Άλλο επίπεδο ωριμότητας το οποίο θα
μπορούσε να οριστεί από αναγγελία
συγκεκριμένης διαγωνιστικής
διαδικασίας με απόφαση της ΡΑΕ

17

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποβολή αίτησης
συμμέτοχης σε
Διαγωνιστική Διαδικασία
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης

Υποβολή αίτησης και
δικαιολογητικών για
Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης Σταθερής
Τιμής ή Διαφορικής
Προσαύξησης στο ΛΑΓΗΕ
ή Διαχειριστή Νήσων
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης

ΟΧΙ

18

Επιλογή του
έργου
μέσω Ανταγωνιστικής
Διαγωνιστικής
Διαδικασίας

ΝΑΙ
Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης – ΛΑΓΗΕ Ή Διαχειριστής Νήσων

(ισχύει για 20 έτη (25 για ηλιοθερμικούς) από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας)

19
Υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού στο διαχειριστή
για Προσωρινή Σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης
Διάρκεια δοκιμαστικής
λειτουργίας πάνω
από 4 μήνες
συνεπάγεται
κυρώσεις.

20
Έγγραφη ειδοποίηση στον κάτοχο άδειας εγκατάστασης σχετικά με τις
προϋποθέσεις πραγματοποίησης της Προσωρινής Σύνδεσης
Διαχειριστής

21
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Εντός 20 ημερών

Σύνδεση σταθμού, ηλέκτριση εγκαταστάσεων και έναρξη
Δοκιμαστικής Λειτουργίας
Διαχειριστής

Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή
Διαφορικής Προσαύξησης
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης –
ΛΑΓΗΕ Ή Διαχειριστής Νήσων
(ισχύει για 20 έτη (25 για
ηλιοθερμικούς) από την ημερομηνία
έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας )

Εντός 20 ημερών εφόσον συνδέεται
στο Δίκτυο ή 30 ημερών εφόσον
συνδέονται στο Σύστημα

22

Αποστολή στο Διαχειριστή
Δήλωση Ετοιμότητας του
σταθμού
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προθεσμία στον
κάτοχο Άδειας
Εγκατάστασης
για Συμμόρφωση

Ελλείψεις

Διαχειριστής

Διαχειριστής

23

ΟΚ

Χορήγηση Βεβαίωσης στον παραγωγό ότι έχει
περατωθεί η φάση Δοκιμαστικής Λειτουργίας
και έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές

Συμμόρφωση
Κάτοχος Άδειας
Εγκατάστασης

Διαχειριστής

24

Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών για
Άδεια Λειτουργίας στην αρχή που εξέδωσε την
Άδεια Εγκατάστασης
Κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης

25

26

Διαβίβαση ενός αντίγραφου του φακέλου του αιτήματος για
Άδεια Λειτουργίας στο ΚΑΠΕ

Αυτοψία σταθμού

Αρχή που εξέδωσε την Άδεια Εγκατάστασης

Αρχή που εξέδωσε την Άδεια Εγκατάστασης

Έκδοση βεβαίωσης για διασφάλιση αναγκαίων λειτουργικών
και τεχνικών χαρακτηριστικών του σταθμού

Έκθεση Αυτοψίας

ΚΑΠΕ

Αρχή που εξέδωσε την Άδεια Εγκατάστασης

28
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Άδεια Λειτουργίας
Αρχή που εξέδωσε την Άδεια Εγκατάστασης
(ισχύει για 20 έτη, ή 25 έτη για ηλιοθερμικούς σταθμούς)

27

29

Διάγραμμα Ροής Έργων ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ Υποχρέωση Λήψης Άδειας Παραγωγής
Φ/Β σταθμοί <= 1MW
Αιολικές εγκαταστάσεις <= 60kW
Σταθμοί βιομάζας/βιοαερίου <= 1MW
Γεωθερμικοί σταθμοί <= 0,5MW
Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α <= 1 MW
Αυτόνομοι σταθμοί <= 5 MW
Σταθμοί Αυτοπαραγωγής
Μικρά Υδροηλεκτρικά σε δίκτυο ύδρευσης
ή αποχεύτεσης <= 0.5kW
Λοιποί σταθμοί <= 50kW
(Αεροθερμική, Υδροθερμική, Θαλάσσια,
Υδροηλεκτρική Ενέργεια)

1

Αποδοχή Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης με υποβολή στον διαχειριστή
Εγγυητικής Επιστολής
Ενδιαφερόμενος

Υπόκεινται ο σταθμός
σε ΕΠΟ ή ΠΠΔ
Βάσει της παρ. 13 του
αρθ. 8 του Ν.
3468/2006 όπως
τροποποιήθηκε από το
Ν.3851/2010

2

Για ΦΒ σταθμούς ισχύος <=100 kW σύνδεση στο
δίκτυο ΧΤ και υποβολή αίτησης στην τοπική μονάδα
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (περιοχή).
Για ΦΒ σταθμούς ισχύος από 100kW – 1MW
σύνδεση στο δίκτυο ΜΤ και υποβολή αίτησης στην
περιφερειακή μονάδα Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
(Δ/νση Περιφέρειας)

ΟΧΙ

Βεβαίωση Απαλλαγής
Περιβαλλοντική Αρχή

ΝΑΙ

Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή για

Υποβολή αιτήσεως

3

ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
Ενδιαφερόμενος

Προσφοράς Σύνδεσης
Ενδιαφερόμενος
Εντός 4
μηνών

4

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) Ή Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

5

Μη δεσμευτική Προσφορά
Σύνδεσης
Διαχειριστής

Περιβαλλοντική Αρχή

6

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
Διαχειριστής
(Δεσμεύει Διαχειριστή και Δικαιούχο για 6 μήνες)
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Εφόσον κατά την λήξη ισχύος της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης υποβληθεί φάκελος για
Σύμβαση Σύνδεσης, η ισχύς της Οριστικής
Προσφοράς παρατείνεται έως την ημερομηνία
υλοποίησης των έργων από τον Διαχειριστή.

Εντός 2
μηνών

7
 Έγκριση Υπηρεσιών Μικρής Κλίμακας ή
οικοδομική Άδεια κατά περίπτωση
 Δικαίωμα νόμιμης χρήσης χώρου εγκατάστασης
(ιδιωτική γη: συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος
κυριότητας, δημόσια γη: α) δασική: πράξη
χαρακτηρισμού β) αγροτική βλέπε ν. 4061)
 ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή Βεβαίωση Απαλλαγής

Αποδοχή Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης με υποβολή στον διαχειριστή
Εγγυητικής Επιστολής
Ενδιαφερόμενος

Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών
για σύναψη
Σύμβαση Σύνδεσης

8

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 ενεργοποίηση της
σύνδεσης. Η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του ειδικού
λογαριασμού εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον 3
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της ή εάν εντός του
χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής
προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η
σύμβαση σύνδεσης.

Ενδιαφερόμενος

9





Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας
Σύμβαση Σύνδεσης
ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή Βεβαίωση Απαλλαγής
Υπεύθυνες Δηλώσεις «περί μη κατάτμησης» της
συνολικής ισχύος του έργου (μόνο για ΦΒ
σταθμούς)

Σύμβαση Σύνδεσης
Ενδιαφερόμενος - Διαχειριστής
(την διάρκεια της την καθορίζει ο διαχειριστής)

Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών
για Σύμβαση Πώλησης

10

Ενδιαφερόμενος

11

Μπορεί να παρατείνεται μετά από έγγραφη
συμφωνία των μερών.
Η σύμβαση πώλησης για ΦΒ σταθμούς
συνομολογείτε με τιμή που αντιστοιχεί στην τιμή που
ισχύει κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της
σύνδεσης του σταθμού.

Σύμβαση Πώλησης
Ενδιαφερόμενος – ΛΑΓΗΕ
(ισχύει για 20 έτη (25 για
ηλιοθερμικούς) από την
ημερομηνία ενεργοποίησης της
σύνδεσης)

Η κατασκευή των έργων μπορεί να γίνει κα από τον
ενδιαφερόμενο βάσει παρ. 4 άρθρου 35, Ν. 2773/99
ή του άρθρου 11 Ν. 3468, όπως ισχύει. Σε αυτή την
περίπτωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει μελέτη του
τρόπου σύνδεσης που εγκρίνεται από τον
Διαχειριστή.
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12

Δήλωση Ετοιμότητας στο
Διαχειριστή για Ενεργοποίηση
Σύνδεσης
Ενδιαφερόμενος

Ενεργοποίηση Σύνδεσης
Διαχειριστής

13

Κατευθυντήριες Γραμμές
Δραστική μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Μη επανεξέταση αδειοδοτικών εγγράφων που έχουν ήδη αξιολογηθεί από υπηρεσίες σε προηγούμενα αδειοδοτικά στάδια
Ενοποιήσεις 2 ή περισσότερων αδειοδοτικών σταδίων εφόσον κρίνεται σκόπιμο
Κατάργηση έκδοσης αδειών ή διαδικασιών εφόσον κρίνεται σκόπιμο
Χρήση φόρμας τύπου “check list” για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μιας άδειας, για λόγους διαφάνειας και διευκόλυνσης
δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος
 Εξορθολογισμός των τελών /παραβόλων /εγγυήσεων που καλείται ο επενδυτής να καταβάλλει καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας αδειοδότησης.
 Τήρηση των χρονικών προθεσμιών για γνωμοδότηση των υπηρεσιών & δέσμευση από τις διοικήσεις των αρμόδιων
Διαχειριστών για την αμεσότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων






Μελέτη & Προτάσεις από ΟΟΣΑ 2014

 Εξέταση κατάργηση παραβόλων μικρού κόστους και
δημοσίευσης αδειών σε εφημερίδες

 Κατάργηση της ανάγκης υποβολής αίτησης για
προσωρινούς όρους σύνδεσης
 Κατάργηση της ανάγκης έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης
και Άδειας Λειτουργίας
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Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Επιτροπής

Φάση 1:
 Ενημέρωση από ΡΑΕ για το που βρισκόμαστε – Παρουσίαση των σχολίων της διαβούλευσης
 Κατάθεση Τελικού Πορίσματος/νομοθετικών ρυθμίσεων από την ΡΑΕ στην Επιτροπή και τελικός έλεγχος εντός 1
βδομάδας
 Ενσωμάτωση εύλογων σχολίων και προτάσεων από φορείς στις νομοθετικές ρυθμίσεις μετά από συνεννόηση με ΡΑΕ και
έκδοσης τους από το ΥΠΕΝ εντός προθεσμίας (10.12.2019)

Φάση 2:






Κατάθεση προτάσεων Φορέων ΑΠΕ για απλοποίηση διαδικασιών ανά Άδεια με σχετική τεκμηρίωση, εντός είκοσι (20)
ημερών από την 1η συνεδρίαση
Εκκίνηση εσωτερικών διεργασιών στις αδειοδοτικές υπηρεσίες με στόχο την κατάθεση προτάσεων στην Επιτροπή έως
31 Ιανουαρίου 2020. Δύο κατηγορίες προτάσεων, για έργα που συμμετέχουν & ΔΕΝ συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες
Παρουσίαση προτάσεων αδειοδοτικών υπηρεσιών στην Επιτροπή, γνώμη πολιτικής ηγεσίας και σύνταξη δημόσιας
διαβούλευσης έως 28.2.2019
Σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τα υφιστάμενα έργα, και έκδοσή τους έως
30.4.2020
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Ευχαριστώ για τον χρόνος σας
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