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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1257 ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
15 ΤΟΥ Ν.3851/2010.

Σχετικά:

Έγγραφο ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. ΑΥ/Φ1/13434/08.07.10 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ
Ι-118376/26.07.2010)

Κωδικός :

O-43893

Σελίδες :

1+2

Κοινοποίηση

Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1257/ 2010 απόφαση της ΡΑΕ.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Ν. Βασιλάκος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1257/2010
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ
Ν. 3851/2010
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 04/08/2010 και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Β΄85/04.06.2010).
3. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. Ο-42126/18.06.2010 και Ο-42194/01.07.2010 με
τα οποία κοινοποιήθηκε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ο ειδικός κατάλογος αιτήσεων της
μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 3 του Άρθρου 15 του ν.3851/2010.
4. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΥ/Φ1/13434 (αρ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. Ι-118376/26.07.2010)
έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας των αιτήσεων
του ειδικού καταλόγου της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του ν.3851/2010.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΥ/Φ1/13434 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι118376/26.07.2010) έγγραφό σας σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας των αιτήσεων
του ειδικού καταλόγου που συντάχθηκε από τη Ρ.Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της
μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3851/2010, δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής 47 αιτήσεις, «καθόσον δεν
….βρίσκονται στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α», εφόσον κατά τη δημοσίευση του ν.3851/2010
δεν είχαν διαβιβαστεί για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α.
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Επειδή, πράγματι, σύμφωνα με το γράμμα της μεταβατικής αυτής διάταξης, για τη
συνέχιση της αδειοδότησης, απαιτείται είτε να έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από
τη Ρ.Α.Ε., ή να έχει εκδοθεί θετική γνώμη επί της Π.Π.Ε.Α, ή τα έργα να βρίσκονται
στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α. Ωστόσο, με την διάταξη αυτή στην ουσία επιδιώκεται η
κατά το δυνατόν ταχύτερη προώθηση και η συνέχιση της αδειοδότησης αιτήσεων οι
οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από τη Ρ.Α.Ε. ως προς τα κριτήρια (α) έως (η),
σύμφωνα με τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 3468/2006, αφού η διαδικασία
Π.Π.Ε.Α. καταργείται.
Επειδή, στο πλαίσιο αυτό, όπως προκύπτει και από την τελεολογική ερμηνεία της
ανωτέρω μεταβατικής διάταξης, θεωρούμε ότι οι 47 αιτήσεις, των οποίων η
αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια (α) έως (η) της παρ.1 του άρθρου 3 του
ν.3468/2006, είχε ολοκληρωθεί από τη Ρ.Α.Ε. πριν από την έκδοση του ν.3851/2010,
προφανώς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω μεταβατικής διάταξης,
δεδομένου ότι απλά για διαδικαστικούς λόγους δεν είχε ολοκληρωθεί η ταχυδρομική
αποστολή των σχετικών Π.Π.Ε. Τυχόν δε αντίθετη ερμηνεία και εφαρμογή της ως
άνω μεταβατικής διάταξης σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις, πιθανώς να εκρίνετο ως
παράλειψη άσκησης της αρχής της Χρηστής Διοίκησης εκ μέρους της Ρ.Α.Ε.,
δεδομένου ότι τα ως άνω διαλαμβανόμενα πραγματικά δεδομένα ενδεχομένως
«ζημιώνουν» τους ενδιαφερόμενους.
Επειδή, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παραγράφου 5 του Άρθρου 15 του
ν.3851/2010 «οι φορείς των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλουν
αίτηση για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση
του καταλόγου της παραγράφου 3 από τη Ρ.Α.Ε.», ήτοι μέχρι τις 18/08/2010.
Για τους ανωτέρω λόγους η Ρ.Α.Ε.
Αποφασίζει
Α) Να ζητήσει από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. την επανεξέταση του πορίσματος επί του
ελέγχου νομιμότητας υπό το πρίσμα των ανωτέρω, εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. της παρούσας Απόφασης της Αρχής.
Β) Να προβεί στη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων για τις ως άνω σαράντα επτά
(47) αιτήσεις, μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της πενθήμερης ως άνω
προθεσμίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια
αδειδότησης εντός των τιθέμενων από το νόμο χρονικών προθεσμιών.

Αθήνα 04/08/2010
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Ν. Βασιλάκος
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