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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 359Α/2021 

Επί της υπ’αριθμ. Ι-300323/06.04.2021 αίτησης μεταβίβασης της 
Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, 
που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 268/2011, όπως 

ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02402/17.02.2011, 
ισχύος 1,997MW στη θέση «ΛΙΟΥΤΣΑ - ΚΑΣΤΑ», της Δημοτικής 
Ενότητας ΔΥΜΗΣ, του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, της Περιφερειακής 
ενότητας ΑΧΑΪΑΣ από την εταιρεία με την επωνυμία «FORGERO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «FORGERO HOLDING 
AE» προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ 122700216000. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020, «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 κλπ. διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 

98/07.05.2020). 

2. 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) . 

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 129).  

4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999, 

όπως ισχύει 
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5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230  Απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)» (ΦΕΚ Β’ 5291/1.12.2020), (εφεξής 

«Κανονισμός Βεβαιώσεων»). 

6. Την υπ’ αριθ. 268/2011 απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση  άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, η οποία έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών 

ΡΑΕ ΑΔ-02402/17.02.2011, ισχύος 1,997MW, στη θέση «ΛΙΟΥΤΣΑ - ΚΑΣΤΑ», της 

Δημοτικής Ενότητας ΔΥΜΗΣ, του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, της Περιφερειακής ενότητας 

ΑΧΑΪΑΣ  της εταιρείας με την επωνυμία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «FORGERO HOLDING AE». 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300323/06.04.2021 έγγραφο της Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (εφεξής και η 

«Αιτούσα»), με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση της υπό στοιχείο 6 Άδειας Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από την Αδειούχο με την επωνυμία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «FORGERO HOLDING AE» προς την Εταιρεία με 

την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ 

122700216000. 

8. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

9.    Το γεγονός ότι η Ολομέλεια της ΡΑΕ κατά την από 13.05.2021 συνεδρίασή της συναίνεσε  

στην απόρριψη του υπό στοιχείο 7 υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300323/06.04.2021 αιτήματος 

μεταβίβασης. 

 

Σκέφτηκε ως εξής: 

 

Επειδή, η «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «FORGERO 

HOLDING AE» (εφεξής και η «Αδειούχος»)  είναι κάτοχος της υπ’αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ 

ΑΔ-02402/17.02.2011 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 

1,997MW στη θέση «ΛΙΟΥΤΣΑ - ΚΑΣΤΑ», της Δημοτικής Ενότητας ΔΥΜΗΣ, του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας, της Περιφερειακής ενότητας ΑΧΑΪΑΣ (εφεξής και η «Άδεια Παραγωγής») . 
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Επειδή, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 

(εφεξής και η «Αιτούσα»), με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300323/06.04.2021 έγγραφό της, υπέβαλε 

αίτημα μεταβίβασης της υπό στοιχείο 6 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αδειούχο 

«FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «FORGERO HOLDING AE» 

προς την Εταιρεία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» δυνάμει του από 29.07.2011 

ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των προαναφερόμενων εταιρειών. Το εν λόγω αίτημα συνοδευόταν 

από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Το από 29.07.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Αδειούχου «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «FORGERO HOLDING AE» και της Εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ 

Μ.Ε.Π.Ε.». (εφεξής και το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης») 

2. Κωδικοποιημένο καταστατικό της Αιτούσας από το ΓΕΜΗ 

3. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ της Αιτούσας 

4. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της Αιτούσας 

5. Συμπληρωμένα ορισμένα εκ των χωρίων των Μερών 1-4 του Παραρτήματος 3 του 

Κανονισμού Βεβαιώσεων 

6. Την από 09.02.2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Αιτούσας με την εταιρεία «Voltalia 

Greece Α.Ε.» 

7. Τα από 02.08.2011 έγγραφα σχετικά με την απόδοση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 

Αθηνών. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, «Μεταβίβαση Βεβαίωσης. Βεβαίωσης Ειδικού 

Έργου ή Άδειας Παραγωγής», του Κανονισμού Βεβαιώσεων, προκειμένου για τη μεταβίβαση άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ απαιτείται να υποβληθεί κοινό αίτημα του κατόχου 

της άδειας παραγωγής και του υποψήφιου αποκτώντος, το οποίο για τις περιπτώσεις μεταβίβασης 

Άδειας Παραγωγής από ΑΠΕ, όπως εν προκειμένω, πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του Κανονισμού Βεβαιώσεων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι : «1. Ο 

κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής, δύναται να μεταβιβάσει αυτή 

σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν υποβολής κοινού αιτήματος του κατόχου και του 

υποψήφιου αποκτώντα, το οποίο καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Φορέα Αδειοδότησης 
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και συνοδεύεται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3 και 4 του 

παρόντος Κανονισμού. […]». Τούτων δοθέντων, το σχετικό αίτημα μεταβίβασης οφείλει να 

απορριφθεί. 

Επειδή, εν προκειμένω, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300323/06.04.2021 αίτημα μεταβίβασης δεν 

έχει κατατεθεί από την Αδειούχο εταιρεία από κοινού με την υποψήφια αποκτώσα εταιρεία, αλλά 

μόνο από την τελευταία, και συνεπώς δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του  

προαναφερόμενου άρθρου.   

Η από κοινού δήλωση του κατόχου και του αποκτώντος που υποβάλλεται στην Αρχή, οφείλει να 

ακολουθεί τον τύπο που καθορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο και δεν δύναται να υποκαθίσταται από 

άλλες δηλώσεις όπως η επικαλούμενη στο υπό κρίση αίτημα από 09.02.2021 ηλεκτρονική 

αλληλογραφία της Αιτούσας με στέλεχος της εταιρείας «Voltalia Greece ΑΕ», στην οποία γίνεται 

αναφορά στο από 29.07.2011 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης. Ως εκ τούτου, το προσκομισθέν 

αυτό στοιχείο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την Αρχή ως αίτημα από την Αδειούχο εταιρεία κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Βεβαιώσεων αφενός διότι δεν αποτελεί κοινή δήλωση 

απευθυνόμενη στη ΡΑΕ, αφετέρου δεν προκύπτει ότι υπογράφεται αρμοδίως από νόμιμο εκπρόσωπο 

της Αδειούχου, σύμφωνα με έρευνα της Αρχής στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, καθώς και τα 

συνυποβαλλόμενα με την αίτηση μεταβίβασης στοιχεία. 

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, η αίτηση 

μεταβίβασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο 

Παράρτημα 3. Εν προκειμένω, από τα συνυποβληθέντα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

300323/06.04.2021 έγγραφο στοιχεία προκύπτει η υποβολή ορισμένων μόνο εκ των απαιτούμενων 

στοιχείων των Μερών 1-4 του Παραρτήματος 3 του Κανονισμού Βεβαιώσεων. Ειδικότερα, δεν 

προσκομίσθηκαν έγγραφα σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της Αδειούχου (υπό στοιχείο 5, Μέρος 

1, Παράρτημα 3) και την αποδοχή από την Αδειούχο, καθώς και την Αιτούσα, των δηλώσεων του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου, (υπό στοιχείο 6, Μέρος 1 & 3, Παράρτημα 3), όπως αναφέρονται στο 

Παράρτημα 10) .  

Επειδή, ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η υπό κρίση αίτηση μεταβίβασης δεν έχει υποβληθεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Βεβαιώσεων.                      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300323/06.04.2021 αίτησης μεταβίβασης της Άδειας 

Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 268/2011, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-

02402/17.02.2011, ισχύος 1,997MW στη θέση «ΛΙΟΥΤΣΑ - ΚΑΣΤΑ», της Δημοτικής Ενότητας 

ΔΥΜΗΣ, του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, της Περιφερειακής ενότητας ΑΧΑΪΑΣ από την εταιρεία με 

την επωνυμία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «FORGERO 

HOLDING AE» προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 

και αρ. ΓΕΜΗ 122700216000. 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την 

δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του 

ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’92/07.05.2020).                                                     

                                                                                            

Αθήνα, 13.05.2021 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, 
 

 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

Πρόεδρος 
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