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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 553/2021
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18MW με
χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά
Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Γενί» των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 15η Ιουλίου 2021 και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄
160/16.10.86), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄ 45, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και Λοιπές διατάξεις» και ιδίως το αρ. 28 αυτού (ΦΕΚ Α’
286/22.12.2017).
4. 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 την 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.
5. Την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010 «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης)».
6. 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 τα άρθρα 13, 108, 108Α, 132, 133
135 και 196 παρ. 14.
7. Την Υπουργική Απόφαση 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ Β’ 1450/2013) «Μέτρα πρόληψης-ελέγχου
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες», με την οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2010/75, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 39/2014 Απόφαση ΡΑΕ «Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ)» (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014) και ιδίως το Κεφάλαιο
32 αυτού «Έκτακτες Ανάγκες».
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9. Την Απόφαση της Επιτροπής 2014/536/ΕΕ της 14ης Αυγούστου 2014 «για την παραχώρηση
στην Ελληνική Δημοκρατία παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» [C (2014) 5902].
10. Την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Νοεμβρίου 2015 «για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης» όπως αυτή έχει ενσωματωθεί.
11. Την Εκτελεστική Απόφαση 2017/1442/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 «για τον
καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες
καύσης».
12. Την υπ’ αριθ. 1097/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 20192028» (ΦΕΚ Β’ 1048/27.03.2020), με την οποία εγκρίθηκε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(ΔΠΑ) που υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε, με τις τροποποιήσεις και υποδείξεις για
ενέργειες που αφορούν συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, μεταξύ των οποίων το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Φάσεων Ι και ΙΙ του έργου διασύνδεσης της Κρήτης με το
ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08663/31.05.2021 (I-303556/31.05.2021) αίτηση της εταιρίας
«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «DIREEN Α.Ε» (εφεξής «Αιτούσα») για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά
επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW μη διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο
στη θέση «Γενί» των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης.
14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-304642/14.06.2021 έγγραφο της Αιτούσας, με το οποίο
υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες σχετικές δημοσιεύσεις, στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «Ο
ΛΟΓΟΣ», στις 10.06.2021, για την ανωτέρω αίτηση.
15. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος.
16. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
17. Την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του Κανονισμού
Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000)
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Αποφασίζει
Τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην «DISPATCH RENEWABLE ENERGY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DIREEN Α.Ε» όπως αυτή νόμιμα
εκπροσωπείται, με την εξής μετοχική σύνθεση:
•

ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 99,00 %

•

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1,00%

και σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς Όρους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Όνομα Κατόχου
Έδρα
Πρόσωπο επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Τεχνολογία

Ονομαστική (Μικτή) Ισχύς
Καθαρή Ισχύς (προς το Σύστημα)
Θέση
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Διάρκεια Ισχύος

«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DIREEN Α.Ε»
Φοίνικος 4, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο Κρήτης
Νικηφοράκης Έμμανουήλ
Εμμ. Παππά 7, Τ.Κ. 71 305 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810251123 e-mail: mnikiforakis@helioaiolis.gr
Μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
αποτελούμενη από Συσσωρευτές Αποθήκευσης ισχύος
18MW, ενεργειακά επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά
Στοιχεία ισχύος 10MW.
18 MW
18 MW
«Γενί» των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
H άδεια παραγωγής χορηγείται ως ακολούθως:
α) Περίοδος Α’ : (λειτουργία του ΗΣ Κρήτης ως ΜΔΝ): για
1 έτος από την έκδοση της παρούσας ή μέχρι τη διασύνδεση
της Κρήτης (ολοκλήρωση Α΄ Φάσης), σε περίπτωση που η
διασύνδεση ολοκληρωθεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που η
διασύνδεση δεν ολοκληρωθεί εντός 1 έτους η περίοδος A’
παρατείνεται για 3 επιπλέον έτη ή έως την ολοκλήρωση της
διασύνδεσης της Κρήτης.
β) Περίοδος Β’ : έως τις 31.12.2056 με έναρξη εφαρμογής τη
λήξη της περιόδου Α’ που αναφέρεται ως άνω (υπό α)
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.1. Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόμενο που καθορίζεται
στο Νόμο 4001/2011, όπως ισχύει, και στον Κανονισμό Αδειών.
1.2. Παροχή Στοιχείων
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά,
προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της.
1.3. Διεξαγωγή ελέγχων
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να
διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων.
1.4. Τήρηση λογαριασμών
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του
ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του
αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί
δημοσιεύονται υποχρεωτικά.
1.5. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας
i. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να γνωστοποιήσει
αμέσως στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας
που είναι μέλος της κοινοπραξίας ή σχετικά με κάθε αλλαγή της σύνθεσης της
κοινοπραξίας.
ii. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταβολή ελέγχου ή την αλλαγή
της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον η ΡΑΕ συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε
προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη
διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
iii. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι αυτή που
προσδιορίζεται στο ν. 3959/2011 όπως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή
που έχει ως αντικείμενο τις μετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε
γνωστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών.
1.6. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων
i. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωμά του σε περιουσιακό του
στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν
από τη σκοπούμενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να
γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί.
ii. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη διάθεση δικαιώματός του σε
περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον η ΡΑΕ συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε
προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε
προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη
διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
iii. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο
ή εξοπλισμός σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας,
για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή.
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1.7. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου
i. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγματοποιήσει κατασκευές ή
μετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα
οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να
διακόψει οριστικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει
εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη ενέργεια.
Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο
της άδειας εφόσον του ζητηθεί.
ii. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τις ενέργειες αυτές, αν η ΡΑΕ
συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή
της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει
την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με
τον Κανονισμό Αδειών.
1.8. Υποχρέωση σεβασμού Κωδίκων
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισμούς που διέπουν τη
δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
1.9. Συμβάσεις με το Διαχειριστή και φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
α) Λειτουργία της Μονάδας για την Α΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με το Διαχειριστή ΜΔΝ τις συμβάσεις που
απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Δικτύου ΜΔΝ και τη λειτουργία του
εργοστασίου του στα πλαίσια του Δικτύου αυτού.
ii Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.
i

β) Λειτουργία της Μονάδας για την Β΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με τον αρμόδιο Διαχειριστή του
Συστήματος και τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις
συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη
λειτουργία του σταθμού.
ii Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών
i

1.10. Τήρηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς και του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον
ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην
αγορά.
α) Λειτουργία της Μονάδας για την Α΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ.
β) Λειτουργία της Μονάδας για την Β΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης ιδίως σχετικά με κάθε
οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
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1.11. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (βλ.
Ειδικούς Όρους 3.5)
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει
χορηγηθεί η άδεια αυτή να:
• τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν.
4001/2011,
• τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή
ισχύος της άδειας αυτής,
• τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του.
1.12. Πρόσθετες Υποχρεώσεις
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135
του ν. 4001/2011 και τα άρθρα 55 και 58 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, με τις οποίες
επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την
εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
1.13. Τέλη
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
1.14. Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση
i. Η άδεια αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον Πίνακα Στοιχείων της
Άδειας Παραγωγής. Η διάρκεια ισχύος της άδειας μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τον
Κανονισμό Αδειών και λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στους Ειδικότερους Όρους.
ii. Η ΡΑΕ έχει την ευχέρεια να ανακαλέσει την άδεια αυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στη
ΡΑΕ.
(β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 2.2 έως και 2.8 της άδειας αυτής.
(γ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης
οφειλόμενων τελών ή προστίμων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.
(δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ’ επανάληψη και συστηματικά το
κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής.
(ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις της ΡΑΕ που ρυθμίζουν τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια και κυρίως τις αποφάσεις που
εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 και τα άρθρα
55 και 58 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.
(στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, για τις
οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια.
(ζ) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση.
(η) Όταν διαπιστώνεται αδυναμία τήρησης του χρονοδιαγράμματος ένταξης της
μονάδας σε λειτουργία.
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2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.

Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος
εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια του νησιού όπου εγκαθίσταται.
2.2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
α) Λειτουργία της Μονάδας για την Α΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί το κάτωθι υποβληθέν δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της άδειας με στόχο την έγκαιρη εγκατάσταση της μονάδας σε
15 μήνες από την ανάρτηση στη Διαύγεια της άδειας παραγωγής.
Description of work and steps
Year

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

Month

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

April

May

Jun

Jul

Number of months

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Development Activities - Permitting Procedure
Production Permit from RAE
Submit for Environmental Permits
No Binding Interconection offer -Binding Interconection offer
Geotechnical Studies and Civil Permits
Installation License

Electromechanical works
Order of Batteries and electromechanical equipment
Transportation and Installation Inverters - Batteries
Scada, Meto Systems

Civil Engineering Works
Access Roads
Site Cleaning and compound
Trenches constructions and foundations

Interconnection activities Independent Power Transmission Operator (IPTO or ADMIE)
Interconnection Contract
Interconnection Grid (electromechanical and civil works)
Power Purchase Agreement
Interconnection DPGU with the Grid
Commissioning Tests
Issue of the Operation Permit

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθίσταται δεσμευτικό, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 133 του Νόμου 4001/2011, για την Α΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος
της άδειας όπως αυτή ισχύει και παρατείνεται σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα
στοιχείων της Άδειας
β) Λειτουργία της Μονάδας για την Β΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του
παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος με στόχο την λειτουργία της μονάδας την σε 15
μήνες από την ανάρτηση στη Διαύγεια της άδειας παραγωγής.
2.3. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΡΑΕ
1. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΡΑΕ για την πρόοδο
των έργων που αναφέρονται στην άδεια παραγωγής, με την υποβολή σχετικής
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εξαμηνιαίας Εκθέσεως, η οποία θα υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη κάθε
εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Παραγωγής και μέχρι την έναρξη
της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται σύντομη
περιγραφή της προόδου εργασιών, το εκτιμούμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ’ αξία και
χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην
υλοποίησή του έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να
επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξής του στο δίκτυο.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια
Παραγωγής, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους
απόκλισης. Η ΡΑΕ, εφ’ όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες
αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποιήσεως του έργου σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας
Παραγωγής, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε
περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει αδυναμία έγκαιρης πραγματοποιήσεως του έργου για
την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, μπορεί με αιτιολογημένη
γνώμη, να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας παραγωγής ή και την επιβολή
των προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων.
3. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιεί αμέσως στη ΡΑΕ αντίγραφο κάθε άδειας
που λαμβάνει ή κατέχει και αφορά δραστηριότητα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.
2.4. Εξοπλισμός
Ο σταθμός θα διαθέτει καινούριο εξοπλισμό νεότατης τεχνολογίας (state of the art) και θα
πληροί όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ο κάτοχος της άδειας
παραγωγής υποχρεούται να κοινοποιήσει στη ΡΑΕ, εντός ενός μηνός από την υπογραφή τους,
αντίγραφα των συμβάσεων προμήθειας των αδειοδοτούμενων με την παρούσα άδεια
μονάδων.
2.5. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Η εν λόγω μονάδα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε, στο πλαίσιο της εφαρμογής της
αρχής της προλήψεως και της προφυλάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, να
τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και
κοινοτικές διατάξεις, καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, που αποβλέπουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
2.6. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών
α) Λειτουργία της Μονάδας για την Α΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διασφαλίσει ότι η μονάδα έχει την ικανότητα παροχής
επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
β) Λειτουργία της Μονάδας για την Β΄ Περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του Πίνακα στοιχείων
της Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Σταθμός έχει ικανότητα παροχής
επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
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2.7. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με την ετήσια παραγωγή ενέργειας
Ο κάτοχος της άδειας, με τη θέση σε λειτουργία της μονάδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποστέλλει στη ΡΑΕ εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους και για το προηγούμενο έτος
τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Την παραγωγή ενέργειας και την μέγιστη ισχύ σε μηνιαία βάση και ανά μονάδα.
ii. Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας της κάθε μονάδας και τους λόγους στους
οποίους οφείλεται.
iii. Τυχόν προβλήματα συνεργασίας κάθε μονάδας με το Δίκτυο.
2.8. Διάρκεια ισχύος της άδειας
Η Περίοδος Α’ της διάρκειας ισχύος της άδειας, όπως εμφαίνεται υπό (α΄) στον Πίνακα
στοιχείων της Άδειας, παρατείνεται έως τρία (3) έτη ή έως το χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση της Α’ φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης εφόσον η διασύνδεση ολοκληρωθεί
νωρίτερα.
2.9. Διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας
Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και η λειτουργία της Μονάδας.
Αθήνα, 15.07.2021
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Επίκ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την
κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011.
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