
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2021 

 

EΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20 KW, ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (A) 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. 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) και ιδίως τα άρθρα 13, 132 και ιδίως 

την παρ. 6, την περίπτωση (α) της παρ. 11, τις παρ. 12, 133, 135 και 196 παρ. 14, όπως 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ5/Φ1/οικ.17951/08.12.2000 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και Προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000), ο οποίος σύμφωνα με 

τη μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να 

ισχύει έως και την έκδοση του νέου Κανονισμού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 

135 του νόμου αυτού. 

3. Την υπ’ αριθ. 237/2014 Απόφαση της ΡΑΕ «Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν 

αδειοδότηση Η/Ζ σε εγκαταστάσεις Καταναλωτών: -Χορήγησης αδειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης 

λειτουργίας για επιχειρήσεις, -Χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για κατοικίες, -

Χορήγησης εξαιρέσεων από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μέχρι 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας». 

4. Την υπ’ αριθ. 179/2018 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ 

υπ’ αριθμ. 237/2014 “Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σε εγκαταστάσεις καταναλωτών: 1. Χορήγηση αδειών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και 

αυτόνομης λειτουργίας για επιχειρήσεις, 2. Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας 
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για κατοικίες, 3. Χορήγηση εξαιρέσεων από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μέχρι 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας”». 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-277699/27.02.2021 (ΕΧ-13793) αίτηση της εταιρείας με την 

επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» και τα έγγραφα και στοιχεία που 

συνυποβλήθηκαν. 

6. Την εξέταση της αίτησης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 24.06.2021, κατά την οποία 

κρίθηκε ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

ιδίως το Παράρτημα 3 αυτού. 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 11 του 

άρθρου 132 του ν.4001/2011 για τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μέχρι 20 kW, συνεχούς και 

αυτόνομης λειτουργίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. I-277699/27.02.2021 αίτησή της, καθώς 

και στα συμπληρωματικά έγγραφα που συνυποβλήθηκαν και σύμφωνα με τον κάτωθι 

Πίνακα Στοιχείων Εξαίρεσης και τους Γενικούς Όρους: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Όνομα  Δικαιούχου «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

Έδρα Λεωφόρος Αθηνών 106, Τ.Κ. 10442 Αθήνα 

Τεχνολογία – Καύσιμο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) συνεχούς και αυτόνομης 

λειτουργίας – Πετρέλαιο κίνησης 

Ισχύς   14,8 kW 

Θέση «4305 ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ» στο νησί Σέριφος 

Διάρκεια Έως ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας (ισχύς έως τις 

24.06.2022). 

Παρατήρηση ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ Η/Ζ  ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 20 kW ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, έχουν το 
περιεχόμενο που καθορίζεται στο ν. 4001/2011 ή τον Κανονισμό Αδειών. 

 

1. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΡΑΕ 

Ο δικαιούχος της εξαίρεσης προβαίνει άμεσα σε σχετική έγγραφη ενημέρωση της ΡΑΕ: 

α) Αν μεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω 

Πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 

παρούσα. 

β) Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη ΡΑΕ. 

 

2. Τήρηση της κείμενης νομοθεσίας 

Ο δικαιούχος της εξαίρεσης, κατά την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία του 

έχει χορηγηθεί η παρούσα, οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη 

δραστηριότητα αυτή. 

 

3. Ανάκληση της εξαίρεσης 

Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει την εξαίρεση: 

α) Αν μεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω 

Πίνακα χωρίς ενημέρωση της ΡΑΕ. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση παρεκκλίνει από τα στοιχεία και τους όρους 

της παρούσας απόφασης. 

          

Αθήνα, 24/06/2021 

Για τη ΡΑE 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

  Επικ. Καθηγ. Δαγούμας Αθανάσιος 
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