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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 351/2021 

 

Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 αίτησης 

αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία»,κλπ κατά της υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης 

ισχύος 5,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,0MW, στη θέση 

«ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, του 

Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της 

Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ABO Wind 

Aktiengesellschaft». 

 

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

98/07.05.2020) και ιδίως το άρθρο 11 παρ. 9, 10 και 16, άρθρο 22 παρ. 12 και 14, καθώς 

και άρθρο 23 παρ. 6 και άρθρο 25 παρ. 4 του νόμου αυτού. 

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 179 Α΄/22.08.2011).  
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3. 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), όπως ισχύει.  

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

Α΄45/09.03.1999, όπως ισχύει.  

5. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. 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) (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).  

6. 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).  

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-285662/20.07.2020 αίτηση (εφεξής η «Αίτηση Τροποποίησης») 

της Εταιρείας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΡΑΕ Ι-287321/26.08.2020, για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ειδ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ 

ΑΔ-03808 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής και η «Άδεια Παραγωγής») ως 

προς: (α) τη μεταβολή του αριθμού και τύπου των ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού 

από επτά (7) Α/Γ ισχύος 3,05MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 101m, σε μία (1) Α/Γ 

ονομαστικής ισχύος 5,0MW (η οποία θα λειτουργεί με μέγιστη ισχύ 3,0MW) με διάμετρο 

πτερωτής 145m, (β) τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος του αιολικού σταθμού από 

21,35MW σε 5,0MW καθώς και της μέγιστης ισχύος παραγωγής από 21,35MW σε 3,0MW, 

και (γ) τη μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης βάσει των γεωγραφικών 

συντεταγμένων που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ. 

8. Την υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωση Παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,0MW, στη 

θέση «ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, του Δήμου 

Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, της 

εταιρείας με την επωνυμία «ABO Wind Aktiengesellschaft». 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 αίτηση αναθεώρησης (εφεξής και η 

«Αίτηση Αναθεώρησης») της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική 
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Εταιρεία»,κλπ (εφεξής και οι «Αιτούντες») κατά της ως άνω υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης 

Παραγωγού.  

 

Ι. Σύντομο ιστορικό 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ABO Wind Aktiengesellschaft» (εφεξής και η «Αδειούχος» 

ή η «Εταιρεία»), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 644/2019 Απόφασης ΡΑΕ, έγινε κάτοχος της υπ’ 

αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03808 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 21,35MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 

21,35MW, στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, 

του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Με τα  υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-285662/20.07.2020 και Ι-287321/26.08.2020 έγγραφά της η 

Αδειούχος υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της προαναφερόμενης άδειας 

παραγωγής ως προς: (α) τη μεταβολή του αριθμού και τύπου των ανεμογεννητριών του 

αιολικού σταθμού από επτά (7) Α/Γ ισχύος 3,05MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 101m, 

σε μία (1) Α/Γ ονομαστικής ισχύος 5,0MW (η οποία θα λειτουργεί με μέγιστη ισχύ 3,0MW) 

με διάμετρο πτερωτής 145m, (β) τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος του αιολικού 

σταθμού από 21,35MW σε 5,0MW καθώς και της μέγιστης ισχύος παραγωγής από 

21,35MW σε 3,0MW, και (γ) τη μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης βάσει των 

γεωγραφικών συντεταγμένων που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ. 

Ακολούθως, η ΡΑΕ έκανε αποδεκτό το προαναφερόμενο αίτημα τροποποίησης  και 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020 εξέδωσε την 

υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωση Παραγωγού σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 644/2019 

Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω Άδεια Παραγωγής. 

Επί της ως άνω Βεβαίωσης Παραγωγού, οι Αιτούντες υπέβαλαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 έγγραφό τους αίτηση αναθεώρησης. 

 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 22 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 Α’ 92, (εφεξής και ο «Νόμος») 



4 

 

προβλέπεται ότι: «12. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών 

Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλονται στον Φορέα 

Αδειοδότησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ή εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως. Για την υποβολή αίτησης 

τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης 

Ειδικών Έργων απαιτείται το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία 

υποβάλλονται εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα 

Αδειοδότησης εντός των προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5. Τα 

αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής 

τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από 

τον Φορέα Αδειοδότησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής 

αίτησης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, εφόσον ο φάκελος είναι 

πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωσή του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την υποβολή του, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν ζητήσει εγγράφως από τον 

ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα. Ειδικά οι 

αιτήσεις για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας 

Παραγωγής, οι οποίες αφορούν έργα που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής 

διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι 

λοιπών αιτήσεων εφόσον: α) η μέγιστη ισχύς παραγωγής των έργων δεν αυξάνεται 

περισσότερο από 10%, β) η τροποποίηση δεν συνεπάγεται επέκταση των ορίων του 

πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός αν αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη 

υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης 

Ειδικών Έργων ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών 

Έργων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα τροποποίησης υφιστάμενης 

Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη 

Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο 

όνομα του νέου κατόχου και περιλαμβάνει και τυχόν ειδικούς όρους που είχαν τεθεί 

στην Άδεια παραγωγής, κατά τις κείμενες διατάξεις και τα ειδικότερα οριζόμενα 

στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αναρτάται με επιμέλεια του 
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Φορέα Αδειοδότησης στην ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο 

γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ». 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 25 του Νόμου «4. Σε περίπτωση 

μεταβολής των στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα οποία 

απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση 

και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον 

Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας 

Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων κατά περίπτωση, σε 

αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ενημερώνεται το 

Ηλεκτρονικό Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών 

Έργων, η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος 

της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων είναι είκοσι πέντε (25) έτη αρχόμενη 

από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τις 

τροποποιήσεις των αδειών αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παρ. 2(β)». 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, «Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», του Νόμου ορίζεται ότι: «9. Η Βεβαίωση τροποποιείται κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εντός 

κύκλου, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Βεβαιώσεων, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 10. 

Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων εντός κύκλου συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 

αποξήλωσης και αντικατάστασης του σταθμού ΑΠΕ. 

10. Η Βεβαίωση τροποποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία 

υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εκτός κύκλου, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων: 

α) σε περιπτώσεις μείωσης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, 

β) σε περιπτώσεις μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής, 

γ) σε περιπτώσεις αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής, 

σε ποσοστό μέχρι και 10% της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 14, και υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού κάλυψης 

της φέρουσας ικανότητας και μη μετάπτωσης του έργου στην κατηγορία των Ειδικών 

Έργων. 

11. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή ΑΠΕ. 
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12. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύκλου συνοδεύεται από το αποδεικτικό 

καταβολής του προβλεπόμενου τέλους του άρθρου 16. Για την αποδοχή τροποποίησης 

Βεβαίωσης καταβάλλεται το τέλος του άρθρου 17 μόνο στην περίπτωση επαύξησης της 

αναγραφόμενης μέγιστης ισχύος παραγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 

παράγραφος 1(β). Στην περίπτωση αυτή το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ. 

13. Η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης 

άρχεται από την αποτύπωση της μεταβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο». 

Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου «7. Σε περίπτωση 

απόρριψης από τον Φορέα Αδειοδότησης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, ο αιτών 

λαμβάνει γνώση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η σχετική πράξη δημοσιεύεται 

και στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. 

Κατά της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης, της τροποποίησης, παύσης ισχύος ή της 

ανάκλησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής χωρεί αίτηση 

αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την 

κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης. Η προηγούμενη άσκηση της 

αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του επόμενου εδαφίου. Η 

απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώρησης προσβάλλεται ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης. Επί της 

αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που 

καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής 

της. 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια 

θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα 

ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του 

αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της 

αίτησης». 

 

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι λόγοι αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 71/2020 

Βεβαίωσης Παραγωγού. 
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Προς υποστήριξη της αίτησής τους περί αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης 

Παραγωγού, οι Αιτούντες προβάλλουν τους ακόλουθους ισχυρισμούς (όπως αυτοί 

ειδικότερα αναπτύσσονται στην υπό εξέταση Αίτηση): 

1) Με την αποδοχή του υπό κρίση Αιτήματος Τροποποίησης η εν λόγω Άδεια 

Παραγωγής τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα τη μεταβολή του αριθμού και τύπου των 

ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού από επτά (7) Α/Γ ισχύος 3,05MW έκαστη με 

διάμετρο πτερωτής 101m, σε μία (1) Α/Γ ονομαστικής ισχύος 5,0MW (η οποία θα 

λειτουργεί με μέγιστη ισχύ 3,0MW) με διάμετρο πτερωτής 145m, τη μείωση της 

εγκατεστημένης ισχύος του αιολικού σταθμού από 21,35MW σε 5,0MW καθώς και της 

μέγιστης ισχύος παραγωγής από 21,35MW σε 3,0MW, και τέλος τη μείωση των ορίων 

του γηπέδου εγκατάστασης βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων που υποβλήθηκαν 

στη ΡΑΕ. Ο ανωτέρω επανασχεδιασμός του έργου έλαβε χώρα, κατόπιν της υποβολής 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ενώ εκκρεμούσε η αξιολόγηση 

του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτή της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 

Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και των 

Δασαρχείων Μετσόβου και Ιωαννίνων, ενώ για την ΜΠΕ είχαν ήδη γνωμοδοτήσει 

αρνητικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 

Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. 

Τούτων δοθέντων, ήταν επιβεβλημένο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό 

κρίση Αίτηση Αναθεώρησης, να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία αξιολόγησης 

του έργου προτού εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα τροποποίησης από την Αρχή. 

Συνακολούθως, η σχετική απόφαση της ΡΑΕ περί αποδοχής του υπό συζήτηση 

αιτήματος τροποποίησης πρέπει να αναθεωρηθεί. 

2) Περαιτέρω, κατά τους ισχυρισμούς των Αιτούντων, η Αδειούχος προέβη στην υπό 

εξέταση τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής προκειμένου να κάνει χρήση της 

ευνοϊκής  ρύθμισης της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΦΕΚ Β’ 3291/06.08.2020), 

σύμφωνα με την οποία τα έργα ΑΠΕ μέχρι 10 MW μεταπίπτουν - χωρίς σχετική 

τεκμηρίωση - στις δραστηριότητες Κατηγορίας Β παρακάμποντας έτσι τις διαδικασίες 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην 

κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης, «ο ΑΣΠΗΕ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», που είχε 

λάβει άδεια παραγωγής για 21,35 MW έχει πλέον «σπάσει» σε δύο τμήματα: σε έναν 
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ΑΣΠΗΕ ισχύος 5 MW, που έλαβε την εν λόγω Βεβαίωση Παραγωγού, και έναν 

φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,994600 (!) MW, η αίτηση για τον οποίο βρίσκεται σε 

αξιολόγηση». 

 

ΙV. Επί του παραδεκτού της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 

αιτησης 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν.4685/2020 «[…] Κατά 

της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης, της τροποποίησης, παύσης ισχύος ή της ανάκλησης 

Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής χωρεί αίτηση αναθεώρησης 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης 

του Φορέα Αδειοδότησης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα 

ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου 

βοηθήματος του επόμενου εδαφίου.[…]». 

Επειδή, η εξεταζόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 «Αίτηση ανάκλησης 

απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με ΑΣΠΗΕ που βρίσκεται υπό περιβαλλοντική αξιολόγηση» 

συνιστά λόγω του περιεχομένου της, ενδικοφανή προσφυγή στρεφόμενη κατά της υπ’ 

αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού. Η εν λόγω «Αίτηση ανάκλησης απόφασης της ΡΑΕ 

σχετικά με ΑΣΠΗΕ που βρίσκεται υπό περιβαλλοντική αξιολόγηση»  αποτελεί, επομένως, 

«Αίτηση Αναθεώρησης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 

4685/2020 και υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 71/2020 

Βεβαίωση Παραγωγού (βλ. «Η Απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Αδειοδότησης και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός προθεσμίας 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)». 

Επειδή, η προκείμενη Αίτηση Αναθεώρησης υποβάλλεται εντός της οριζόμενης στο Νόμο 

προθεσμίας τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν.4685/2020. 

Επειδή, περαιτέρω, για την παραδεκτή άσκηση αίτησης αναθεώρησης απαιτείται η 

συνδρομή εννόμου συμφέροντος, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και 

ενεστώς. Παγίως δε γίνεται δεκτό ότι συμφέρον μέλλον ή ενδεχόμενο (ΣΤΕ 3564/1977, 

2398/1980, 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο καθιστά την αίτηση 



9 

 

αναθεώρησης απαράδεκτη (βλ Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, ΕΠΥ. Σπηλιωτόπουλου, 14 

έκδοση, Τόμος 2ος σελ 90).  

Επειδή, για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο 

προϋποθέσεις: α) βλάβη του αιτούντος και β) ιδιαίτερος σύνδεσμος του αιτούντος με την 

προσβαλλόμενη πράξη. Αυτό σημαίνει ότι ο αιτών την ακύρωση διοικητικής πράξης, 

πρέπει να υφίσταται βλάβη από αυτήν, στο πλαίσιο μιας ειδικής έννομης σχέσης που τον 

συνδέει με την πράξη (ΣτΕ 231/2009, 1991/2007). Για τη θεμελίωση του εννόμου 

συμφέροντος πρέπει να υπάρχει περαιτέρω, μεταξύ της προσβαλλόμενης πράξης και της 

επικαλούμενης βλάβης αιτιώδης συνάφεια (βλ. Δημήτριο Θ. Πυργάκη, Πάρεδρο 

Συμβουλίου της Επικρατείας, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 40-41). 

Επειδή, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι πραγματικό. Απαιτείται λοιπόν να υφίσταται 

όντως βλάβη οι Αιτούντες από την προσβαλλόμενη πράξη, δηλαδή η τελευταία πρέπει να 

είναι όντως δυσμενής γι’ αυτούς (βλ. Δημήτριο Θ. Πυργάκη, Πάρεδρο Συμβουλίου της 

Επικρατείας, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 41). 

Επειδή, με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωση Παραγωγού 

αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθ. 644/2019 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, 

όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, 

του ν. 4685/2020, σε συνέχεια αποδοχής του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 

αιτήματος τροποποίησης της εν λόγω Άδειας Παραγωγής. 

Επειδή, εν προκειμένω, οι Αιτούντες δεν προβάλλουν την επέλευση συγκεκριμένης 

υφιστάμενης βλάβης, η οποία έχει προκληθεί σε αυτούς λόγω ειδικής έννομης σχέσης τους 

με την προσβαλλόμενη Απόφαση της Αρχής, και συνεπώς δεν θεμελιώνεται έννομο 

συμφέρον των Αιτούντων προς άσκηση της κρινόμενης Αίτησης Αναθεώρησης. 

Επειδή, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω Αίτηση δεν ασκήθηκε παραδεκτά κατά τα ανωτέρω 

κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα κάτωθι σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής για 

τη διαφανή και πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης αδειών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ενώπιον της. 

 

V. Επί των λόγων της Αιτήσεως Αναθεώρησης 
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Επειδή, οι Αιτούντες διατείνονται ότι η ΡΑΕ όφειλε να αναμείνει την ολοκλήρωση της 

διοικητικής διαδικασίας της περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου προτού προβεί 

στην εξέταση του υπό κρίση αιτήματος τροποποίησης και ως εκ τούτου η σχετική 

απόφαση πρέπει να αναθεωρηθεί. Σε συνέχεια του ανωτέρου ισχυρισμού, όπως 

ειδικότερα αναλύεται στην κρινόμενη Αίτηση, επισημαίνονται  τα κάτωθι: H ΡΑΕ κατά 

τη διαδικασία χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης, της τροποποίησης, παύσης ισχύος 

ή της ανάκλησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεις. 

Ειδικότερα, εν προκειμένω, οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται εκ του 

νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή και εξέταση της υπό κρίση Αίτησης 

Τροποποίησης άδειας παραγωγής, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ την 20η.07.2020 και 

αξιολογήθηκε την 27η.08.2020, ήτοι μετά την έκδοση του ν. 4685/2020 και πριν την 

έκδοση της  υπ’ αριθμ. 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)», περιγράφονται στον προαναφερόμενο ν. 

4685/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 αυτού. Συγκεκριμένα, στην παρ. 10 του 

προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4685/2020 ορίζεται ότι η Βεβαίωση Παραγωγού 

τροποποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο εκτός κύκλου, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις μείωσης των 

ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, ή μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος ή της 

μέγιστης ισχύος παραγωγής, όπως εν προκειμένω. Σημειώνεται δε, ότι η άδεια 

παραγωγής, που συνδέεται ιδίως με τη σκοπιμότητα του έργου, επί τη βάσει κριτηρίων 

οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με την τεχνικοοικονομική επάρκεια του έργου 

και όχι με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποτελεί την απαρχή της αδειοδοτικής 

διαδικασίας και συνεπώς οιαδήποτε σχετική με την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της ΡΑΕ 

μεταβολή οφείλει πρώτα να αξιολογηθεί και ακολούθως να εγκριθεί ή να απορριφθεί 

από την Αρχή. Ακολούθως, η μεταβολή που εγκρίνεται με την απόφαση της ΡΑΕ 

λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες αδειοδότησης που έπονται του αρχικού σταδίου 

χορήγησης άδειας παραγωγής.  
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Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι κατά την πορεία της αδειοδοτικής ωριμότητας του 

έργου, ο αδειούχος δύναται να προβεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, σε 

επανασχεδιασμό του έργου υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής 

στη ΡΑΕ. Διοικητικές εγκρίσεις αναφορικά με το έργο που λαμβάνουν χώρα σε 

μεταγενέστερο αδειοδοτικό στάδιο, όπως ενδεικτικά αυτές που αναφέρουν οι 

Αιτούντες και αφορούν στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λ.χ. της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας και της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, καθώς και των Δασαρχείων Μετσόβου και Ιωαννίνων ή η αξιολόγηση του 

υποβληθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, 

ουδόλως αποτελούν προαπαιτούμενο για τυχόν τροποποίηση άδειας παραγωγής από 

τη ΡΑΕ. Τουναντίον, η άδεια παραγωγής, όπως, τυχόν τροποποιούμενη, ισχύει, 

αποτελεί θεμέλιο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και στη 

βάση αυτής οφείλουν να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου από 

τις αρμόδιες αρχές στα μεταγενέστερα στάδια. Υπό την εκδοχή που υποστηρίζει η 

αιτούσα, θα καθίστατο άνευ ουσίας ο έλεγχος περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός 

έργου για το οποίο επίκεινται αλλαγές σχεδιασμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΡΑΕ ορθώς και σύμφωνα με το νομοθετικό 

πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 4685/2020, εξέτασε την υπό κρίση 

Αίτηση Τροποποίησης και ο σχετικός λόγος αναθεώρησης πρέπει να απορριφθεί. 

Επειδή, περαιτέρω, οι Αιτούντες ισχυρίζονται ότι η υπό συζήτηση Αίτηση 

Τροποποίησης αποτελεί μεθόδευση για την κατάτμηση του υπό συζήτηση σταθμού σε 

υποέργα με επιμέρους ισχύ κάτω των 10MW προκειμένου για την παρακάμψη της 

υποχρέωσης υποβολής ΜΠΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Αίτηση 

Αναθεώρησης ο υπό κρίση σταθμός έχει κατατμηθεί σε δύο επιμέρους σταθμούς: «σε 

έναν ΑΣΠΗΕ ισχύος 5 MW, που έλαβε την εν λόγω Βεβαίωση Παραγωγού, και έναν 

φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,994600 (!) MW». 

Σε απάντηση του ανωτέρω ισχυρισμού, διευκρινίζεται ότι η Αδειούχος με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ι-285662/20.07.2020 έγγραφό της υπέβαλε Αίτημα Τροποποίησης της 

Άδειας Παραγωγής προκειμένου για τη μείωση των ορίων του πολυγώνου, τη μείωση 

ισχύος του σταθμού και τη μεταβολή του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών 

σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020 και όχι αίτημα κατάτμησης 

της Άδειας Παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 15 του ίδιου άρθρου. Στο πλαίσιο αυτό 
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σημειώνεται ότι η αναφερόμενη στην κρινόμενη Αίτηση Αναθεώρησης αίτηση για 

χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,9946 MW αφορά σε 

διακριτή αίτηση της Αδειούχου με αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06589 η οποία υποβλήθηκε 

την 12η.03.2018 και όχι στην υπό κρίση υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03808 

άδεια παραγωγής, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωση 

Παραγωγού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο υπό εξέταση λόγος αναθεώρησης κρίνεται 

απορριπτέος. 

Για τους παραπάνω λόγους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 αίτησης αναθεώρησης 

που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», 

κλπ κατά της ως άνω αναφερόμενης υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού. 

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους Αιτούνες και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δύναται να προσβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 παρ. 7 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92/07.05.2020).                                                                    

                                                                                               Αθήνα,  22/04/2021 

        Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ  

 

 

 

                                                                                         Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 


