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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 346/2021 

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281471/11.05.2020 Αίτησης 

Αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και με διακριτικό τίτλο MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της υπ’ αριθ. 544/2020 

απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,4 MW, 

αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,236 MW, στη 

θέση «Τραχύ - Πεύκος», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του 

Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 22.04.2021 και 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A' 92/07.05.2020), όπως 

ισχύει. 

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

Α΄ 149/09.08.2016), 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 179 Α΄/22.08.2011), όπως ισχύει.  

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

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ 

Α΄85/04.06.2010).  

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 

45/09.03.1999), όπως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 

απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.», (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011), (εφεξής και ο «Κανονισμός 

Αδειών»).  

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Ε.Υ.Σ. Α.Ε.) για 

χορήγηση άδειας παραγωγής από υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,4 MW, 

αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,236 MW στη θέση «Τραχύ - Πεύκος», 

της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (εφεξής και το «Έργο»), καθώς και τα έγγραφα και 

συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν. 

9. Την υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,4 MW αποτελούμενο από 

φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,236 MW, στη θέση «Τραχύ - Πεύκος», της Δημοτικής 

Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος.  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281471/11.05.2020 αίτηση αναθεώρησης της εταιρείας με την 

επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και με διακριτικό τίτλο MES 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ. 9 σχετικής απόφασης της ΡΑΕ. 

 

Ι. Σύντομο Ιστορικό 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο. Ε.Υ.Σ. Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. 
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ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής από υβριδικό σταθμό 

εγγυημένης ισχύος 1,4 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,236 MW, 

στη θέση «Τραχύ - Πεύκος», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Η εν λόγω αίτηση 

εξετάστηκε από την Αρχή κατά την από την 26.02.2020 συνεδρίαση της Ολομέλειας, η 

οποία συνεχίστηκε στις 27.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020 και στις 06.03.2020. 

Ειδικότερα, η ΡΑΕ αξιολόγησε το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του σχετικού 

φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, 

στον Κανονισμό Αδειών και στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων και έκρινε ότι η εν λόγω 

αίτηση πληροί τα νόμιμα κριτήρια. Ως εκ τούτου, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφαση 

ΡΑΕ, η οποία αναρτήθηκε την 09.04.2020 στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λαμβάνοντας 

αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) ΨΠΔΙΙΔΞ-ΛΝΗ.  

Εν συνεχεία, η εταιρεία με την επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», με 

διακριτικό τίτλο MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 (εφεξής 

και η «Εταιρεία» ή/και η «Αιτούσα») υπέβαλε στη ΡΑΕ την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

281471/11.05.2020 αίτηση αναθεώρησης κατά της ανωτέρω απόφασης ΡΑΕ (εφεξής και η 

«Αίτηση Αναθεώρησης» ή/και η «Αίτηση») προβάλλοντας τους κατωτέρω εκτιθέμενους 

λόγους.  

 

ΙΙ. Νομικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006: «1. Η 

άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με 

απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Της εθνικής ασφάλειας. 

β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του 

Συστήματος και του Δικτύου. 

δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, 

όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από μετρήσεις του δυναμικού 

Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγια τους. Ειδικά για το 

αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από 

πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC17025/2000, όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως προκύπτει από μελέτες 

που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από άλλα συναφή 

στοιχεία. 

{στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης 

της θέσης εγκατάστασης του έργου. 

[Η περίπτωση στ` καταργήθηκε με το άρθρο 195 παρ. 4 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 

179/22.08.2011)]} 
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ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο 

με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και της δυνατότητας εξασφάλισης 

της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου 

ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών. 

η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των πελατών. 

θ) Της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις 

διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον 

οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τις 

διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται 

Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ` αρχήν προστασία του περιβάλλοντος. 

ι) Της συμβατότητας του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων 

που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1».  

Περαιτέρω σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 περί άδειας παραγωγής του 

ίδιου ως άνω άρθρου: «Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη 

συμπλήρωση του. […]. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν.4001/2011». Συναφώς το άρθρο 32 παρ. 

2 του ν. 4001/2011 προβλέπει ότι: «Κατά των ατομικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ 

χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 

ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει 

χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό 

του ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του παρόντος νόμου». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Αδειών «Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας 

παραγωγής» ορίζεται ότι: «1. […]. 2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής υποβάλλονται 

στη ΡΑΕ από την πρώτη έως και την δεκάτη ημέρα των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου 

και Δεκεμβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων). 3.[…]. 4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα 

με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα 

στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθώς και από: α. απόδειξη καταβολής του 

προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. β. αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης των 

στοιχείων της αίτησης στη ΡΑΕ (http://www.rae.gr/site/categories. 

new/renewable.power/licence/applications.csp), γ. Cd που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά 

σαρωμένα (scan) όλα τα στοιχεία της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής. Αντίγραφο 

του CD υποβάλλεται και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. […]».  

Περαιτέρω στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Αδειών προβλέπονται τα εξής: «Άρθρο 4 

Παραδεκτό 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η αίτηση υποβάλλεται σε περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, με την 

επιφύλαξη των ειδικότερων καθοριζομένων στα άρθρα 8 έως 12. β) αν η αίτηση που 

υποβάλλεται αφορά θέση εγκατάστασης έργου για το οποίο, κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής 

της, έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση απορρίπτεται στο 

σύνολο της. Στις περιπτώσεις α` και β` το ανταποδοτικό τέλος που τυχόν έχει καταβληθεί δεν 

http://www.rae.gr/site/categories.%20new/renewable.power/licence/applications.csp
http://www.rae.gr/site/categories.%20new/renewable.power/licence/applications.csp
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επιστρέφεται. 2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής δεν λαμβάνει αριθμό ειδικού 

πρωτοκόλλου αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής και επιστρέφεται στον αιτούντα 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του, άλλως τίθεται στο αρχείο, στην περίπτωση που: α) 

υποβάλλεται εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 3 προθεσμιών, β) δεν συνοδεύεται από τα 

έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Η εκπρόθεσμη 

υποβολή των στοιχείων αυτών δεν θεραπεύει την αρχική έλλειψη της αίτησης. Στις 

περιπτώσεις α` και β` το ανταποδοτικό τέλος που τυχόν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται. 

Άρθρο 5 Πληρότητα αιτήσεων 1. Η αίτηση που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από 

όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1. Αν η αίτηση δεν 

συνοδεύεται από στοιχεία, η έλλειψη των οποίων, κρίνεται ότι καθιστά αδύνατη την έναρξη 

της αξιολόγησης της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13, απορρίπτεται. 2. 

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον 

αιτούντα την υποβολή εντός τακτής προθεσμίας διευκρινίσεων ή στοιχείων 

συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση 

θεωρείται μη πλήρης και απορρίπτεται». 

Εξάλλου το άρθρο 13 του Κανονισμού Αδειών ορίζει ότι: «1. Μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση για χορήγηση της άδειας 

παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία 

που υποβάλλει ο αιτών, β) τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τις απόψεις του 

αιτούντος επί των αντιρρήσεων αυτών και γ) κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που 

κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης. 2. Κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του Νόμου, όπως κάτωθι εξειδικεύονται:[…]». Ενώ περαιτέρω, στο άρθρο 14 του 

ιδίου ως άνω νομοθετήματος προβλέπεται ότι: «1. Σύγκρουση έργων διαπιστώνεται κατά την 

αξιολόγηση των αιτήσεων, αν: α) Υφίσταται εδαφική επικάλυψη, ήτοι συνολική ή μερική 

επικάλυψη των θέσεων των προτεινόμενων έργων. β) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

αξιοποίηση του ίδιου ενεργειακού πόρου, ιδίως λόγω περιορισμού στη χωρητικότητα του 

δικτύου. γ) Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών λόγω υπέρβασης στη φέρουσα 

ικανότητα. 2. Αν διαπιστώνεται σύγκρουση μεταξύ έργων που προτείνονται με αιτήσεις που 

υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων ή κατόπιν προσκλήσεως εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια α` έως θ` του άρθρου 13, σύμφωνα και 

με τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, η ΡΑΕ διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των 

αιτήσεων και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης. […]». 

 

ΙΙΙ. Λόγοι Αναθεώρησης 

Επειδή, με την Αίτηση Αναθεώρησης επιδιώκεται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 544/2020 

Απόφασης της ΡΑΕ για τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναπτύσσονται στην υπό 

κρίση προσφυγή: 

α. Η πράξη δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη και δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από 

τον Κανονισμό Αδειών διαδικασία. 
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Η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι η υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφαση της ΡΑΕ δεν είναι πλήρως 

και ειδικά αιτιολογημένη. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι εσφαλμένως αναφέρεται 

στο προοίμιο της προσβαλλομένης (στο υπ’ αριθ. 15 σχετικό) ότι δεν υποβλήθηκαν 

αντιρρήσεις κατά της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτησης της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Και τούτο, διότι, όπως αναφέρεται στην προσφυγή, την 07.02.2018, ένα 

φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Σύρου, υπέβαλε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

232017/07.02.2018 έγγραφο αντιρρήσεων κατά της εν λόγω αίτησης για χορήγηση 

άδειας παραγωγής, με το οποίο ισχυρίστηκε ότι είναι κύριος, νομέας και αποκλειστικός 

κάτοχος του ακινήτου, επί του οποίου προτείνεται η εγκατάσταση του Έργου, χωρίς 

ωστόσο, να συναινεί στη μίσθωση/ πώληση της εν λόγω έκτασης, καθιστώντας έτσι 

αδύνατη την υλοποίηση του Έργου. Μάλιστα, με τις εν λόγω αντιρρήσεις 

υποστηρίχθηκε ότι η υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτηση είναι μη 

νόμιμη, καθώς δεν κατατέθηκε σχετικό αντίγραφο του CD της αίτησης στο αρμόδιο 

Υπουργείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παρ. 2 και 3 παρ. 4 του Κανονισμού 

Αδειών.  

Υπό τα ως άνω δεδομένα, η Εταιρεία συμπεραίνει ότι «Εφόσον δεν έχει τεκμηριωθεί η 

απόρριψη των αντιρρήσεων αυτές θα έπρεπε να έχουν γίνει αποδεκτές, άρα να μην 

εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη». 

β. Δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία. 

Κατά τα διαλαμβανόμενα στην προσφυγή, η Εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ την υπ’ αριθ. 

ειδ. πρωτ. Γ-06623/12.03.2018 αίτηση για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από υβριδικό σταθμό στη περιοχή «ΤΡΑΧΥ» της νήσου Σκύρου, ήτοι σε 

θέση που επικαλύπτεται με τμήμα του τόπου εγκατάστασης του Έργου της 

προσβαλλόμενης Απόφασης. Μάλιστα, η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι πριν την υποβολή 

της ανωτέρω αίτησής της, είχε έρθει σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της επίμαχης 

έκτασης (ήτοι, το φυσικό πρόσωπο που υπέβαλε τις προδιαληφθείσες αντιρρήσεις) για 

την εξασφάλιση χρήσης γης.  

Παράλληλα, η προσφεύγουσα εξαίρει ότι η ΡΑΕ είχε προβεί σε αξιολόγηση της 

αίτησής της, όπως προκύπτει από το πλήθος των συμπληρωματικών εγγράφων που 

ζητήθηκαν από την Αρχή (σχετικό το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277759/28.02.2020 

έγγραφο). 

Ως εκ των ανωτέρω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε 

κατά παράβαση της διαδικασίας που ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών, καθώς: α) δεν 

ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προδιαληφθείσες αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από τον 

ιδιοκτήτη της επίμαχης έκτασης της θέσης εγκατάστασης του Έργου, β) δεν 

υποβλήθηκε αντίγραφο του οπτικού δίσκου (CD) της αίτησης στη ΡΑΕ και γ) δεν έχει 

γίνει συγκριτική αξιολόγηση με την επικαλυπτόμενη αίτησή της.   

 

ΙV. Επί του παραδεκτού και των Λόγων Αναθεώρησης της Αίτησης 
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Επειδή, η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής στηρίζεται στο νομοθετικό καθεστώς 

που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσής της, εφόσον το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται του 

συνόλου της υπόθεσης και εκδίδει νέα εκτελεστή πράξη (ΣτΕ 1435/2011, 2025/2009, 

1176/1992, 859/1988). Εν προκειμένω, στο διαδραμόν χρονικό διάστημα εκ της εκδόσεως 

της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης και της εξέτασης της Αίτησης Αναθεώρησης, εκδόθηκε 

ο νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ A' 92/07.05.2020). Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η πρόβλεψη 

της παρ. 1 του άρθρου 23 «Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 

2018» του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με την οποία η αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά την 

έναρξη ισχύος του, αιτημάτων για χορήγηση άδειας παραγωγής, τα οποία υποβλήθηκαν 

στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, λαμβάνει χώρα σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Κανονισμός Αδειών) και εκδίδεται 

απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τούτου 

ρηθέντος και λαμβάνοντας υπόψη, ότι στόχος της ρύθμισης του προαναφερόμενου άρθρου, 

όπως προκύπτει άλλωστε από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, είναι η διατήρηση 

ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τον Ιούνιο του 2018 

για λόγους ίσης μεταχείρισης, πρέπει να θεωρηθεί ότι από το ως άνω πλαίσιο 

καταλαμβάνεται και η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης επί των προαναφερόμενων 

αιτήσεων. Εν προκειμένω, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής είχε υποβληθεί ήδη 

από το 2017 και συνακολούθως εφαρμοστέο πλαίσιο τόσο για την εξέταση της υπ’ αριθ. 

ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτησης, όσο και της υπό κρίση Αίτησης 

Αναθεώρησης είναι οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και του Κανονισμού 

Αδειών.  

Επειδή, η υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφαση ΡΑΕ αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό ιστότοπο 

της ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 09.04.2020. Η υπό κρίση Αίτηση Αναθεώρησης κατατέθηκε στη 

ΡΑΕ την 08.05.2020, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-281471/11.05.2020, συνεπώς ασκήθηκε 

εμπροθέσμως και η Αρχή οφείλει να εξετάσει το νόμω και ουσία βάσιμό της. 

Επειδή, αναφορικά με τον ανωτέρω υπό στοιχείο (α) παρατιθέμενο λόγο 

αναθεώρησης, ο οποίος βάλλει την υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφαση ΡΑΕ ως προς την 

αιτιολογία της, αναφέροντας, ειδικότερα, ότι η εν λόγω πράξη στερείται τόσο της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σαφούς, ειδικής 

και επαρκούς αιτιολογίας για τις ατομικές διοικητικές πράξεις, όσο και της οριζόμενης 

από τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4001/2011 πλήρους και ειδικής αιτιολογίας. 

Επί των ισχυρισμών αυτών, λεκτέα τα εξής: 

Ο ν. 4001/2011 επιβάλλει οι αποφάσεις της ΡΑΕ να είναι πλήρως και ειδικά 

αιτιολογημένες (άρθρο 32). Η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 για 

τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με απόφαση της ΡΑΕ, 

η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «1. Η άδεια για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) […]». Επιπλέον, όπως έχει παγίως κριθεί, η 
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αιτιολογία της διοικητικής πράξεως επιβάλλεται να προκύπτει από το σώμα της μόνο 

όταν προβλέπεται ρητώς από το νόμο (άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας). Στην αντίθετη περίπτωση, η αιτιολογία αρκεί να περιέχεται στον φάκελο 

που συνοδεύει την πράξη (ΣτΕ 208/2012, 4027/2004). Από τη διάταξη δε, του 

εφαρμοστέου, εν προκειμένω, ως ειδικότερου, άρθρου 3 του ν. 3468/2006, ουδόλως 

προκύπτει επιβολή υποχρεώσεως, υπό την ανωτέρω έννοια, για παράθεση της 

αιτιολογίας στο σώμα της αποφάσεως. Πάντως, και στις περιπτώσεις πράξεων 

αιτιολογητέων στο σώμα τους, γίνεται δεκτό ότι η αιτιολογία μπορεί να 

συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ 1286/2009, 3875/2008, 2705/2006, 

2126/2000). Στην υπό εξέταση υπόθεση, η έκδοσή της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης 

της Αρχής στηρίχθηκε, όπως αναφέρεται και στο σώμα αυτής, στο σύνολο των 

εγγράφων και στοιχείων του φακέλου της σχετικής αίτησης και στα οριζόμενα στο ν. 

3468/2006, στον Κανονισμό Αδειών και στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων και 

συνεπώς είναι καθ’ όλα αιτιολογημένη, απορριπτομένου ως αβασίμου του εν λόγω 

ισχυρισμού.  

Επειδή, σχετικά με τον επί μέρους ισχυρισμό του υπό εξέταση λόγου αναθεώρησης, 

περί μη αναφοράς του υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232017/07.02.2018 εγγράφου των 

αντιρρήσεων στο προοίμιο της προσβαλλομένης, η Εταιρεία επιχειρεί να στραφεί κατά 

της αιτιολογίας της πράξης της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να υπομνησθεί ότι η 

νομιμότητα της αιτιολογίας της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης στηρίχθηκε επαρκώς, 

κατά τα ανωτέρω, στη διαπίστωση ότι από το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του 

φακέλου της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτησης πληρούνταν τα 

κριτήρια του νόμου 3468/2006 και του Κανονισμού Αδειών. Συνεπώς, η νομιμότητα 

και επάρκεια της αιτιολογίας της προσβαλλομένης δεν κλονίζεται από την επίκληση, 

στο σκεπτικό της ότι δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις κατά της επίμαχης αίτησης, 

αφορώσες σε κριτήριο το οποίο, όπως κατωτέρω αναλύεται, δεν εξετάζεται από τη 

ΡΑΕ κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής.  

Επειδή, περαιτέρω, επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο προοίμιο 

της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης η υποβολή του υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

232017/07.02.2018 εγγράφου των αντιρρήσεων κατά της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. Γ-

06413/08.12.2017 αίτησης, το οποίο εξάλλου ελήφθη υπ’ όψιν από την Αρχή και λόγω 

έλλειψης αρμοδιότητας δεν προχώρησε στην εξέτασή του. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω 

αντιρρήσεις προβλήθηκε κατ’ ουσίαν ο ισχυρισμός ότι η αιτούσα εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είχε 

εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του Έργου της. 

Συνακολούθως, ο ισχυρισμός αυτός φέρεται να βάλει την Απόφαση της ΡΑΕ, 

αναφορικά με τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν για την έκδοση και τη χορήγηση της 

άδειας παραγωγής. Συναφώς, σημειώνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 

13 του Κανονισμού Αδειών, σύμφωνα με την οποία, η ΡΑΕ κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης μιας αίτησης, λαμβάνει υπ’ όψιν τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως αυτά εξειδικεύθηκαν με το εν λόγω άρθρο του 

Κανονισμού. Τούτου ρηθέντος, το νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο η ΡΑΕ ασκεί την 
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αδειοδοτική της αρμοδιότητα είναι αυστηρά καθορισμένο και η ίδια δεν δύναται να 

παρεκκλίνει από τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τη 

θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, και συγκεκριμένα με την παρ. 4 του άρθρου 195, 

καταργήθηκε το κριτήριο (στ) του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, ήτοι το κριτήριο «της 

εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης 

εγκατάστασης του έργου» και ως εκ τούτου έπαυσε να αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χορήγηση της άδειας παραγωγής. Υπό το φως των ανωτέρω, κρίνεται, επίσης, σκόπιμο 

να επισημανθεί ότι κατά το στάδιο χορήγησης άδειας παραγωγής, η οποία συνδέεται 

με τη σκοπιμότητα του έργου, ενόψει κριτηρίων κυρίως οικονομικής φύσεως, 

καθορίζεται γενικώς ο τόπος για την άσκηση της δραστηριότητας, χωρίς να 

διαπιστώνεται από την Αρχή, ούτε καταρχήν, η δυνατότητα εξασφάλισης της επίμαχης 

θέσης. Η δε ακριβής θέση της μονάδας, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης του 

δικαιώματος χρήσης αυτής καθορίζονται κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, 

που χορηγείται στον κάτοχο άδειας παραγωγής σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο. Κατά 

συνέπεια, το ανωτέρω κριτήριο της εξασφάλισης της θέσης εγκατάστασης του σταθμού 

ΑΠΕ δεν ελέγχεται από τη ΡΑΕ, καθώς δεν περιλαμβάνεται στο ν. 3468/2006 και στον 

Κανονισμό Αδειών, ενώ τυχόν εξέτασή του θα συνιστούσε υπέρβαση των 

αρμοδιοτήτων της Αρχής.  

Τούτων δοθέντων, ο υπό κρίση επί μέρους ισχυρισμός της Εταιρείας πρέπει να 

απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.   

Επειδή, αναφορικά με τον έτερο, υπό στοιχείο (β) ως άνω λόγο αναθεώρησης, σχετικά 

με τη μη τήρηση της προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού Αδειών διαδικασίας, 

επισημαίνονται τα εξής: 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών ορίζονται οι περιπτώσεις 

στις οποίες μία αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής δεν λαμβάνει αριθμό ειδικού 

πρωτοκόλλου και ακολούθως επιστρέφεται στον αιτούντα, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του, άλλως τίθεται στο αρχείο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι 

η ανωτέρω συνέπεια επέρχεται όταν η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και 

στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Η τελευταία αυτή διάταξη 

ορίζει ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο 

Παράρτημα 1 του Κανονισμού Αδειών και συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα 

στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθώς και από: α) απόδειξη καταβολής 

του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους, β) αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης 

των στοιχείων της αίτησης στη ΡΑΕ και γ) CD που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά 

σαρωμένα (scan) όλα τα στοιχεία της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, ενώ 

ένα αντίγραφο του CD υποβάλλεται και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για 

έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, δεν προκύπτει ότι η παράλειψη 

κοινοποίησης του οπτικού δίσκου (CD) στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου 

συνεφέλκεται τη συνέπεια της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του 

Κανονισμού Αδειών. Άλλωστε, η εν λόγω κοινοποίηση δεν υπόκειται σε έλεγχο από 
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την Αρχή, η δε παράλειψη της ουδόλως σχετίζεται με το παραδεκτό ή την ουσιαστική 

αξιολόγηση της αίτησης, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η έναρξη αξιολόγησης από 

την αποκλειστικώς αρμόδια προς τούτο ΡΑΕ, επί τη βάσει των κριτηρίων του ν. 

3468/2006 και του Κανονισμού Αδειών. Επισημαίνεται δε, ότι στην υπό κρίση 

περίπτωση, η υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτηση που υποβλήθηκε 

στη ΡΑΕ περιελάμβανε συνημμένα τον απαιτούμενο οπτικό δίσκο (CD). 

Επιπλέον, ο υπό κρίση λόγος αναθεώρησης αναφέρεται και στη δήθεν παράλειψη της 

Αρχής για συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-

06413/08.12.2017 και Γ-06623/12.03.2018 αιτήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και ειδικότερα στο άρθρο 14, η ΡΑΕ προβαίνει σε 

συγκριτική αξιολόγηση αιτήσεων, όταν διαπιστώνεται σύγκρουση μεταξύ έργων που 

προτείνονται με αιτήσεις που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων ή 

κατόπιν προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια 

α` έως θ` του άρθρου 13. Συνεπώς, η επικαλούμενη από την Αιτούσα συγκριτική 

αξιολόγηση διενεργείται από τη ΡΑΕ, μόνο εφόσον, διαπιστώνεται σύγκρουση μεταξύ 

έργων που προτείνονται με αιτήσεις που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής 

αιτήσεων ή κατόπιν προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εν προκειμένω, οι 

δύο ανωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις, για τις οποίες η Εταιρεία αξιώνει τη συγκριτική 

αξιολόγηση, έχουν υποβληθεί σε διαφορετικούς κύκλους. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθ. 

ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06623/12.03.2018 αίτηση της Εταιρείας κατατέθηκε σε 

μεταγενέστερο κύκλο υποβολής, σε σχέση με την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-

06413/08.12.2017 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι δύο αιτήσεις εμφανίζουν προδήλως εδαφική 

επικάλυψη και επομένως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, η 

αξιολόγηση της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτησης προηγείτο και 

έπρεπε να ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση δε, που αυτή απορριπτόταν, θα εκκινούσε η 

αξιολόγηση της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06623/12.03.2018 αίτησης που έπεται 

χρονικά.  

Συνακολούθως, η Αιτούσα όλως αβασίμως επικαλείται την εφαρμογή συγκριτικής 

αξιολόγησης του Κανονισμού Αδειών και ωσαύτως, ο εν θέματι λόγος αναθεώρησης 

οφείλει να απορριφθεί. 

Περαιτέρω, αναφορικά με τον ισχυρισμό της Εταιρείας ότι η ΡΑΕ είχε προβεί σε 

αξιολόγηση της αίτησής της, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που ζητήθηκαν ως 

συμπληρωματικά, οφείλει να επισημανθεί ότι αυτά αφορούσαν διευκρινιστικά της 

οικονομικής επάρκειας του φορέα χρηματοδότησης του έργου της. Συναφώς, 

σημειώνεται ότι η ΡΑΕ λόγω της παράλληλης επεξεργασίας των αιτήσεων για 

χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αρμόδια Τμήματα της 

Αρχής, στο πλαίσιο της ταχύτερης διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων, καθώς και 

της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διέπει τη διοικητική δράση, προχώρησε στη 

διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης της προαναφερόμενης αίτησης, βάσει των 

κριτηρίων του Κανονισμού Αδειών, ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία. Ακολούθως 
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και κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Αδειών, η 

ΡΑΕ κάλεσε την Αιτούσα στην υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Ωστόσο, αυτά 

ζητήθηκαν εκ παραδρομής, καθώς η εν λόγω αίτηση της Εταιρείας εμφανίζει εδαφική 

επικάλυψη με την προηγηθείσα υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 αίτηση, 

της οποίας η αξιολόγηση λαμβάνει κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, 

προτεραιότητα.  

Επειδή, ως εκ των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί της Αιτούσας περί μη επαρκούς αιτιολογίας 

της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης και παράβασης της προβλεπόμενης στον Κανονισμό 

Αδειών διαδικασίας, οφείλουν σύμφωνα με τα προδιαληφθέντα να απορριφθούν στο 

σύνολό τους, ως αβάσιμοι. 

Επειδή, πέραν των ανωτέρω, η Αιτούσα αναφέρει, επιπλέον, ότι σε προγενέστερο 

χρόνο η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

εμφανιζόταν να έχει αποσύρει το επίμαχο πολύγωνο από την αίτησή της, κάτι που 

αργότερα αναιρέθηκε. Ωστόσο, η εν λόγω αναφορά είναι παντελώς αόριστη και δεν 

σχετίζεται με κάποιον από τους προμνησθέντες προβαλλόμενους λόγους 

αναθεώρησης. Έτι περαιτέρω, η Εταιρεία προβάλλει ισχυρισμό αναφορικά με την 

χωροθέτηση του Έργου, ήτοι, ότι η επίμαχη άδεια παραγωγής χορηγήθηκε σε σταθμό 

που αναπτύσσεται σε παραπάνω από μία εκτάσεις. Ωστόσο, ο εν λόγω ισχυρισμός δεν 

αφορά πλημμέλεια της υπ’ αριθ. 544/2020 Απόφασης και ωσαύτως, προβάλλεται 

αλυσιτέλως. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, δέον όπως επισημανθεί ότι η εν λόγω 

χωροθέτηση του σταθμού της κρίσιμης υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06413/08.12.2017 

αίτησης, όπως προκύπτει και από τον φάκελό της (τοπογραφικά διαγράμματα, τεχνική 

περιγραφή), καταλαμβάνει δύο εκτάσεις, όπως, άλλωστε, συμβαίνει και σε πολλές 

περιπτώσεις υβριδικών σταθμών. Η δε αποτύπωση της αίτησης στον 

Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ κατά τον Δεκέμβριο του 2017, είχε λάβει χώρα 

κανονικά.  

Για τους παραπάνω λόγους 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281471/11.05.2020 Αίτησης Αναθεώρησης 

της εταιρείας με την επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και με διακριτικό τίτλο 

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της υπ’ αριθ. 544/2020 

Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,4 MW αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό 

σταθμό ισχύος 5,236 MW στην θέση «Τραχύ - Πεύκος», της Δημοτικής Ενότητας 

Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος, στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
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Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Η παρούσα δύναται να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4001/2011, 

ως ισχύει. 

 

 

                                                                                             Αθήνα, 22.04.2021 

         

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 

                                                                                       

 


