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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 487/2021 

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03781 

άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών 

ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 437/2019 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 

εταιρεία με την επωνυμία «OPTIMUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 17 Ιουνίου 2021, και 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

τις διατάξεις του άρθρου 98 του Κεφαλαίου Β’ (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων 

προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

149/09.08.2016), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13, 134 

και 135.  

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506/16.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έκδοση του Πρώτου Μέρους του 

Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179)» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής ο 

«Κανονισμός Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας»), και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 13. 
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5. Την υπ’ αριθμ. 57/2012 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), όπως ισχύει (εφεξής 

«Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ»). 

6. Την υπ’ αριθμ. 508/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)» 

(ΦΕΚ Β’ 2310/18.06.2018), όπως ισχύει (εφεξής ο «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας»). 

7. Την υπ’ αριθμ. 509/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/ 

22.08.2011)» (ΦΕΚ Β’ 2307/18.06.2018) (εφεξής ο «Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης»). 

8. Την υπ’ αριθμ. 640/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την 

άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» 

(ΦΕΚ Β’ 3410/10.08.2018). 

9. Την υπ’ αριθμ. 1090/2018 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει» 

(ΦΕΚ Β’ 5910/31.12.2018) (εφεξής ο «Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης»). 

10. Την υπ’ αριθμ. 1116/2018 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας 

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 

18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018) (εφεξής ο 

«Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας»). 

11. Την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03781 άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας 

Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 437/2019 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «OPTIMUS 

ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUS ENERGY Α.Ε.» ισχύος 350 MW. 

12. Την υπ’ αριθμ. 337/2020 Απόφαση ΡΑΕ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών 

ΡΑΕ ΑΔ-03781 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 437/2019 Απόφαση 

ΡΑΕ, στην εταιρεία «OPTIMUS ENERGY Α.Ε.» λόγω αύξησης ισχύος από τα 350 MW στα 

1.250 MW. 

13. Την υπ’ ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02727 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-301948/05.05.2021) αίτηση της 

εταιρείας «OPTIMUS ENERGY Α.Ε.» για την τροποποίηση της Άδειας για την άσκηση της 

δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 

αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος. 

14. Τη δημοσίευση της αίτησης τροποποίησης της άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας 

Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 

στις 20.05.2021, καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

15. Το αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπόμενων τελών, το οποίο υποβλήθηκε με την ως άνω 

αίτηση τροποποίησης της άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης 

παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «OPTIMUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 

«OPTIMUS ENERGY Α.Ε.» (εφεξής και η «Αιτούσα») είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μητρώου 

Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03781 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών 

ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.250 MW, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 337/2020 Απόφασης της ΡΑΕ. 

Επειδή, η Αιτούσα υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-301948/05.05.2021 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. 

ΡΑΕ ΤΡ-02727) αίτηση στη ΡΑΕ (εφεξής και η «Αίτηση») για την τροποποίηση της ανωτέρω 

άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας ως προς την αδειοδοτούμενη ισχύ, η οποία έχει ως εξής: 

Προηγούμενη Ισχύς: 

1.250 MW 

Νέα Ισχύς: 

3.000 MW 

Επειδή, η ΡΑΕ δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της περίληψη του περιεχομένου της Αίτησης στις 

20.05.2021 και δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, που 

υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης 

παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Αιτούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εν λόγω δραστηριότητα. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, 

Αποφασίζει 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03781 άδειας για την άσκηση της 

δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 

με την επωνυμία «OPTIMUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUS ENERGY 

Α.Ε.» ως προς την αδειοδοτούμενη ισχύ ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ 

Ισχύς 3.000 ΜW 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03781 άδεια για την άσκηση της 

δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

             Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021 

           Ο Πρόεδρος της  ΡΑΕ 

 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
 

 

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στην εταιρεία «OPTIMUS ENERGY 

Α.Ε.». Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 

Α’ 179/22.08.2011). 
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