
Αγορά Φωτοβολταϊκών Προϊόντων
Τάσεις και προοπτικές

Peiraios Greek 08-05 Exofylla:Peiraios Exofylla Austria 2/7/2008 2:39 Page 2



Peiraios Greek 08-05 Exofylla:Peiraios Exofylla Austria 2/7/2008 2:39 Page 3



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Εισαγωγή 3

2.Φωτοβολταϊκά: Μια εξαιρετική τεχνολογία 5

3.Η αγορά φωτοβολταϊκών: Τάσεις και προοπτικές 11

4.Φωτοβολταϊκά: Τα νέα κίνητρα και διαδικασίες 15

5.Νοµικό Πλαίσιο

i. Νόµος 3468 / ΦΕΚ 129 / 27-06-2006 19

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και

λοιπές διατάξεις

ii. ΦΕΚ 1442 / 02-10-2006 43

Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας

στο Σύστηµα και το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο

iii. ΦΕΚ 663Β / 26-05-2006 53

∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και

Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

iv. Νόµος 3522 / ΦΕΚ 276 / 22-12-2006 71

Τροποποίηση διατάξεων νόµου 3299/2004

6.∆ιαδικασία και Αιτήσεις

i. ∆ιαδικασίες Αδειοδότησης 79

ii. ΦΕΚ 448 / 03-04-2007 89

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Α.Π.Ε.

και µέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΡΑΕ)

iii. Υπόδειγµα αίτησης σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθµού στο δίκτυο χαµηλής τάσης (∆ΕΗ) 123

Peiraios Esoterika 1-18 Offset:???????? ????????????  18/10/2007  1:40 Page 1



Peiraios Esoterika 1-18 Offset:???????? ????????????  18/10/2007  1:40 Page 2



Μ
ε πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία

χρόνια, κυρίως χάρη στα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες της Γερµανίας, της Ιαπωνίας και

των ΗΠΑ. Νέοι παίκτες, όπως η Κίνα, η Ισπανία και η Ιταλία, µπαίνουν δυναµικά στο παιχνίδι, µε

νέες παραγωγικές µονάδες και γενναία µέτρα στήριξης και ενθάρρυνσης του ηλιακού ηλεκτρισµού.

Όλη την τρέχουσα δεκαετία, η διεθνής βιοµηχανία φωτοβολταϊκών παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης

κοντά στο 50%, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό γεγονός, αλλά ουσιαστική

πρόοδο που πυροδοτήθηκε από γενναίες πολιτικές ενίσχυσης του παραγόµενου ηλιακού ηλεκτρισµού.

Η ζήτηση σήµερα είναι υπερδιπλάσια της προσφοράς. Το µεγάλο πρόβληµα που ανέκυψε την τελευταία

τριετία (η αδυναµία εξεύρεσης επαρκούς πρώτης ύλης, δηλαδή πυριτίου υψηλής καθαρότητας) φαίνεται

να επιλύεται οριστικά. Πολλές νέες µονάδες κατασκευάζονται ήδη διεθνώς και σύντοµα αναµένεται υπε-

ρεπάρκεια της διαθέσιµης πρώτης ύλης για παραγωγή φωτοβολταϊκών. Την ίδια ώρα οι νέες τεχνολογίες

(thin film) κάνουν δυναµικά την εµφάνισή τους στο προσκήνιο, ενώ οι τιµές των φωτοβολταϊκών ακολου-

θούν διαρκή πτωτική τάση.

Από τον Ιούνιο του 2006, η νέα ελληνική νοµοθεσία για τις ΑΠΕ παρέχει γενναίες ενισχύσεις για τα φω-

τοβολταϊκά και το τοπίο αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλους τους τοµείς

από εταιρίες εµπορίας εξοπλισµού, εγκατάστασης, µελετών, project finance, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,

ασφαλιστικές εταιρίες και βέβαια από επενδυτές που θέλουν να εγκαταστήσουν και να εκµεταλλευτούν

φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στην απόφασή της να διευρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις στις

«πράσινες» αγορές, αξιοποίησε τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται, σχεδιάζοντας µία σειρά από

συγκεκριµένα προϊόντα για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τα πρώτα

φωτοβολταϊκά πάρκα µε χρηµατοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι ήδη γεγονός.

3

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Peiraios Esoterika 1-18 new 2:???????? ???????????? 2/7/2008 2:43 Page 1



Peiraios Esoterika 1-18 new 2:???????? ???????????? 2/7/2008 2:43 Page 2



Mάιος 2008

Ηαξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας µε τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει

τα εξής πλεονεκτήµατα:

• µηδενική ρύπανση

• αθόρυβη λειτουργία

• αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)

• απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα

• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες

• ελάχιστη συντήρηση

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται

από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία,

προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα, θεωρούνται τα

ιδανικά συστήµατα ενεργειακής µετατροπής καθώς χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη πηγή ενέργειας

στον πλανήτη, και παράγουν ηλεκτρισµό, που αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή ενέργειας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - Μια εξαιρετική τεχνολογία
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Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που

παράγεται από φωτοβολταϊκά και όχι από συµβατικά καύσιµα, εξασφαλίζει, µε βάση το σηµερινό

ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του δικτύου, την αποφυγή έκλυσης ενός

περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα του ενός

κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή την ποσότητα

που απορροφάται από δύο στρέµµατα δάσους. Επιπλέον, εξασφαλίζονται λιγότερες εκποµπές άλλων

επικίνδυνων ρύπων όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου,

κ.ά. Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και αλλάζουν το

κλίµα της Γης, ενώ η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Η βαθµιαία αύξηση των µικρών ηλεκτροπαραγωγών µπορεί να καλύψει αποτελεσµατικά τη διαρκή

αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί

µε µεγάλες επενδύσεις για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισµού από µικρούς

παραγωγούς µπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραµµές µεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος µιας νέας γραµµής µεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουµε υπόψη

µας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισµό και θέµατα που σχετίζονται µε την εξάντληση των φυσικών

πόρων και τις αλλαγές στη χρήση της γης.

Οι διάφοροι παραγωγοί «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για τη µελλοντική

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου αµφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν δοκιµάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που

αντιµετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο, απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 10% κατά µέσον

όρο. Από την άλλη, η µέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού συµπίπτει χρονικά µε τις ηµερήσιες

αιχµές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες), βοηθώντας έτσι στην εξοµάλυνση των αιχµών

φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη µείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής,

δεδοµένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχµών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Σηµειωτέον ότι κάθε ώρα black-

out κοστίζει στην εθνική οικονοµία 25- 40 εκατοµµύρια ευρώ.
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Μάιος 2008

Η
ξέφρενη κούρσα συνεχίζεται χωρίς ίχνη κόπωσης. Το αντίθετο µάλιστα. Η παγκόσµια αγορά φω-

τοβολταϊκών διατήρησε τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και το 2007, µε την παρα-

γωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων να αγγίζει τα 4.280 µεγαβάτ (MW), παρουσιάζοντας αύξηση

περίπου 70% σε σχέση µε το 2006. Ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι ίσως το ότι η µέση ετήσια αύξηση της

περιόδου 2002-2007 ήταν περίπου 50%, κάτι που αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη της βιοµηχανίας φωτο-

βολταϊκών µόνο συγκυριακό γεγονός δεν είναι. Η βιοµηχανία φωτοβολταϊκών διπλασιάζει την παραγωγή

της σχεδόν κάθε δύο χρόνια και είναι σήµερα ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος ενεργειακός κλάδος.

• Ευρώπη, Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ µονοπωλούν την αγορά. Η Κίνα θα είναι από το 2008 ο µεγα-

λύτερος παραγωγός φωτοβολταϊκών, ενώ η Γερµανία και οι νοτιοευρωπαϊκές αγορές θα

συνεχίσουν να κυριαρχούν στα εγκατεστηµένα συστήµατα.

• Το πρόβληµα της επάρκειας πυριτίου φαίνεται να λύνεται οριστικά την περίοδο 2008-2010.

• Οι τεχνολογίες λεπτού υµενίου (thin film) θα κατέχουν µερίδιο 20% το 2010 και ίσως φτά-

σουν το 50% το 2015.

• Το δυναµικό παραγωγής (µε βάση τον προγραµµατισµό και τις ανακοινώσεις των εταιριών)

µπορεί να αγγίξει τα 23 GW το 2010 και τα 30 GW το 2011.

• Η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή κυρίως χάρη στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σηµαντικές προοπτικές για την αµερικανική αγορά.

Ερωτηµατικά για Ιαπωνία και Κίνα.

• Οι τιµές των φωτοβολταϊκών αναµένεται να έχουν διαρκή πτωτική τάση.

• Η ανταγωνιστικότητα χωρίς ενισχύσεις (grid parity) µπορεί να επιτευχθεί την περίοδο

2015-2020.

Η ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ - Τάσεις και προοπτικές
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Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Η Ελλάδα, έστω και µε καθυστέρηση, αρχίζει να ακολουθεί πλέον τις παγκόσµιες εξελίξεις. Από τον Ιού-

νιο του 2006, η νέα νοµοθεσία για τις ΑΠΕ παρέχει γενναίες ενισχύσεις για τα φωτοβολταϊκά και το τοπίο

αρχίζει σιγά - σιγά να αλλάζει.

Μια αναδυόµενη αγορά

• Πολλές εταιρίες στοχεύουν σήµερα στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών. Τόσο εταιρίες του

εξωτερικού που αναζητούν παρουσία ή και συνεργασίες στην Ελλάδα, όσο και πολλές νέες

ελληνικές εταιρίες που επιθυµούν να ενταχθούν στο χώρο.

• Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλους τους τοµείς για εταιρίες εµπορίας εξοπλισµού, εγκα-

τάστασης, µελετών, project finance, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες.

• Επενδυτικά σχέδια συνολικής ισχύος χιλιάδων µεγαβάτ έχουν ήδη υποβληθεί στη Ρυθµιστι-

κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

• Οι πρώτες µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών έχουν ήδη κατασκευαστεί στην Ελλάδα και

νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Μάιος 2008

αααα ....     ΚΚΚΚ ΙΙΙΙ ΝΝΝΝ ΗΗΗΗ ΤΤΤΤ ΡΡΡΡ ΑΑΑΑ

1. Ενίσχυση της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας

Η παραγόµενη ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι µίας τιµής που καθορίζεται από το νόµο.

Σύµφωνα µε το Ν.3468/2006, η παρεχόµενη τιµή πώλησης της ηλιακής κιλοβατώρας (kWh) ανέρχεται σε

0,40 - 0,50 €/kWh. Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη και µπορεί να πα-

ρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη, µονοµερώς, µε έγγραφη δήλωση του παραγωγού. 

Η τιµή αυτή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναπροσαρµογή των τιµολογίων της ∆ΕΗ που εγκρίνεται

κάθε φορά από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξει µεταβολή των τιµολογίων της ∆ΕΗ, οι ανωτέρω

τιµές αναπροσαρµόζονται ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς το 80% του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως

ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόµο

Οι επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊ       κούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε 20 - 40% του συνολικού

κόστους της επένδυσης, ανάλογα µε την περιοχή και το εταιρικό σχήµα που πραγµατοποιεί την επένδυση.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - Τα νέα κίνητρα και διαδικασίες

Ηπειρωτικό δίκτυο Μη διασυνδεδεµένα νησιά

Μικρότερο από 100 κιλοβάτ (kW) 0,45 €/κιλοβατώρα 0,50 €/κιλοβατώρα

Μεγαλύτερο από 100 κιλοβάτ (kW) 0,40 €/κιλοβατώρα 0,45 €/κιλοβατώρα

Ισχύς
φωτοβολταϊκού συστήµατος
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ββββ ....     ∆∆∆∆ ΙΙΙΙ ΑΑΑΑ ∆∆∆∆ ΙΙΙΙ ΚΚΚΚ ΑΑΑΑ ΣΣΣΣ ΙΙΙΙ ΕΕΕΕ ΣΣΣΣ     ΑΑΑΑ ∆∆∆∆ ΕΕΕΕ ΙΙΙΙ ΟΟΟΟ ∆∆∆∆ ΟΟΟΟ ΤΤΤΤ ΗΗΗΗ ΣΣΣΣ ΗΗΗΗ ΣΣΣΣ

Σηµείωση: Η Τράπεζα Πειραιώς, για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων συγκέντρωσε πληροφο-

ρίες από την πολιτεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τη νοµοθεσία σχετικά µε τις διαδικασίες και τους

απαιτούµενους χρόνους των οποίων η υλοποίηση εξαρτάται από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς.

Καθοριστική παράµετρος για τις ακολουθούµενες διαδικασίες είναι η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστή-

µατος. Έτσι, διακρίνουµε τα συστήµατα στις εξής κατηγορίες:

� Φωτοβολταϊκά συστήµατα µικρότερα των 20 κιλοβάτ (kWp)

� Φωτοβολταϊκά συστήµατα µε ισχύ από 20 έως 150 κιλοβάτ (kWp)

∆∆ΕΕΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Άδεια παραγωγής

• Άδεια εγκατάστασης

• Άδεια λειτουργίας

• Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας

παραγωγής, εκτός εάν πρόκειται για σταθµούς που

εγκαθίστανται σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά όπου υφίσταται

κορεσµός του δικτύου, ο οποίος διαπιστώνεται µε απόφαση

της ΡΑΕ

• Άδεια δόµησης

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον το σύστηµα δεν

εγκαθίσταται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών

∆ρυµών, παραδοσιακών οικισµών και περιοχών

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Σύµβαση σύνδεσης µε τη

∆ΕΗ (στην οποία ζητείται

και έγγραφο

καταλληλότητας από την

Πολεοδοµία)

• Σύµβαση αγοροπωλησίας

ηλεκτρικής ενέργειας µε

∆ΕΣΜΗΕ (ή ∆ΕΗ για τα

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά)

∆∆ΕΕΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Άδεια παραγωγής

• Άδεια εγκατάστασης

• Άδεια λειτουργίας

• Άδεια δόµησης

ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

• Σύµβαση σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ

• Σύµβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε ∆ΕΣΜΗΕ

(ή ∆ΕΗ για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά)
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� Φωτοβολταϊκά συστήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη των 150 kWp

Χρήσιµες επισηµάνσεις

• Οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kWp) χαρακτηρίζονται ως «µη οχλούσες δρα-

στηριότητες», οι µεγαλύτερης ισχύος σταθµοί ως «χαµηλής όχλησης», σύµφωνα µε την ΚΥΑ της

4-11-2004 (∆6/Φ1/Οικ.19500). Ως εκ τούτου επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός

εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των 2.000 κα-

τοίκων ή οικισµών προϋφισταµένων του 1923, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

• Πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή οικοπέδων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας για την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών.

∆∆ΕΕΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Άδεια δόµησης

∆εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής

άδειας οι δοµικές κατασκευές όπως τα οικήµατα στέγασης του

εξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών 

ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

• Άδεια παραγωγής

• Άδεια εγκατάστασης

• Άδεια λειτουργίας

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

• Σύµβαση αγοροπωλησίας

ηλεκτρικής ενέργειας µε

∆ΕΣΜΗΕ (ή ∆ΕΗ για τα

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά)    
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Νόµος 3468 / ΦΕΚ 129 / 27- 06 -2006

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές

Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129
 27 Ιουνίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3468

 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας  και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού 
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια−
τάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σκοπός

Mε τις διατάξεις του παρόντος νόµου αφ’ ενός µετα−
φέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Σεπτεµβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέρ−
γειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» 
(EΕΕΚ L 283) και αφ’ ετέρου προωθείται, κατά προτεραι−
ότητα, στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε 
κανόνες και αρχές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µονάδες 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι όροι που 
χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακό−
λουθη έννοια:

1. Αδειούχος:  Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..

2. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.):  Οι µη ορυ−
κτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η πα−
λιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα, τα αέρια που εκλύονται 
από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστά−
σεις βιολογικού καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική 
ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από 
υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 

3. Αρµόδια Αρχή κράτους − µέλους:  Ο αρµόδιος Φο−
ρέας που είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει 
ορισθεί για την επίβλεψη της έκδοσης των Εγγυήσεων 
Προέλευσης.

4. Αυτόνοµος Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε:. Ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
από Α.Π.Ε. και του οποίου ο σταθµός δεν είναι συνδε−
δεµένος µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.

5. Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών:  Το ηλεκτρικό σύστηµα που τροφοδοτεί τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσότε−
ρων νησιών, διασυνδεδεµένων µεταξύ τους, το οποίο 
δεν είναι συνδεδεµένο µε το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 
ή το Σύστηµα και περιλαµβάνει, ιδίως, σταθµούς πα−
ραγωγής, δίκτυο χαµηλής, µέσης ή και υψηλής τάσης, 
υποσταθµούς υποβιβασµού της τάσης και κάθε άλλο 
εξοπλισµό αναγκαίο για τη λειτουργία του. 

6. Αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α:  Ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέρ−
γεια από µονάδες Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α, κυρίως για δική του 
χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας 
αυτής στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο. 

7. Βιοκαύσιµο: Το υγρό ή αέριο καύσιµο που παράγεται 
από βιοµάζα και ειδικότερα:

α) Bιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι 
µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ−FΑME) που παράγο−
νται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποι−
ότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιµο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιο−
µάζα ή από το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, 
για χρήση ως Βιοκαύσιµο.

γ) Βιοαέριο: Το καύσιµο αέριο που παράγεται από Βιο−
µάζα ή από το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα βιοµηχανικών 
και αστικών αποβλήτων, το οποίο µπορεί να καθαρισθεί 
και να αναβαθµισθεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για 
χρήση ως Βιοκαύσιµο, ή το ξυλαέριο.

δ) Bιοµεθαvόλη: Η µεθανόλη που παράγεται από Βιο−
µάζα, για χρήση ως Βιοκαύσιµο.

ε) Βιοδιµεθυλαιθέρας: Ο διµεθυλαιθέρας που παράγε−
ται από Βιοµάζα, για χρήση ως Βιοκαύσιµο.

στ) Βιο−ΕΤΒΕ: Ο αιθυλο−τριτοταγής−βουτυλαιθέρας 
(ΕΤΒΕ) που παράγεται από βιοαιθανόλη, για χρήση ως 
Βιοκαύσιµο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του Βιο−ΕΤΒΕ που 
υπολογίζεται ως Βιοκαύσιµο είναι 47% επί του συνόλου 
του.

1405

Peiraios  Esoterika 21-42 Offset:???????? ????????????  18/10/2007  1:43 Page 1



1406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ζ) Βιο−ΜΤΒΕ: Ο µεθυλο−τριτοταγής−βουτυλαιθέρας 
(ΜΤΒΕ) που παράγεται από βιοµεθανόλη, για χρήση 
ως Βιοκαύσιµο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του Βιο−ΜΤΒΕ 
που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιµο είναι 36% επί του συ−
νόλου του.

η) Συνθετικά Βιοκαύσιµα: Οι συνθετικοί υδρογονάν−
θρακες ή τα µίγµατα συνθετικών υδρογονανθράκων 
που παράγονται από Βιοµάζα.

θ) Bιοϋδρογόvο: Το υδρογόνο που παράγεται από Βι−
οµάζα ή βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα βιοµηχανικών και 
αστικών αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιµο.

ι) Καθαρά Φυτικά Έλαια: Τα έλαια που παράγονται 
από ελαιούχα φυτά µέσω συµπίεσης, έκθλιψης ή ανάλο−
γων µεθόδων, φυσικά ή εξευγενισµένα αλλά µη χηµικώς 
τροποποιηµένα, όταν είναι συµβατά µε τον τύπο του 
χρησιµοποιούµενου κινητήρα ή εξοπλισµού και τις αντί−
στοιχες απαιτήσεις εκποµπών αερίων ρύπων, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.

8. Βιοµάζα:  Το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, 
αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις 
γεωργικές, συµπεριλαµβανοµένων φυτικών και ζωικών 
ουσιών, τις δασοκοµικές και τις συναφείς βιοµηχανι−
κές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο 
κλάσµα βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων 
και απορριµµάτων.

9. ∆ίκτυο:  Το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 
της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. (∆.Ε.Η. Α.Ε.) 
που είναι εγκατεστηµένο στην ελληνική επικράτεια, το 
οποίο αποτελείται από γραµµές µέσης και χαµηλής 
τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργει−
ας, καθώς και από γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής 
τάσης, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το ∆ίκτυο, 
εκτός από το δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 
συνδέεται στο Σύστηµα µέσω των υποσταθµών υψηλής 
τάσης και µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο µεταξύ Συστή−
µατος και ∆ικτύου αποτελεί το διακοπτικό µέσο που 
βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του µετασχηµατιστή 
ισχύος του υποσταθµού και το οποίο αποτελεί στοιχείο 
του ∆ικτύου. Για τις περιοχές, στο ∆ίκτυο των οποί−
ων ανήκουν γραµµές ΥΤ, το όριο µεταξύ Συστήµατος 
και ∆ικτύου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και γνώµη 
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), καθώς και του 
Κυρίου του Συστήµατος και του ∆ικτύου.

10. Εγγύηση Προέλευσης ή Εγγύηση:  Tο έγγραφο 
που εκδίδεται από το Φορέα Έκδοσης και πιστοποιεί 
την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε..

11. Εγκατεστηµένη Ισχύς σταθµού Α.Π.Ε.:  Tο άθροισµα 
της ονοµαστικής ηλεκτρικής ισχύος όλων των µονάδων 
παραγωγής που περιλαµβάνει ο σταθµός Α.Π.Ε.. Ως ονο−
µαστική ισχύς κάθε µονάδας παραγωγής ορίζεται η µέ−
γιστη ηλεκτρική ισχύς της µονάδας, που προκύπτει από 
τα σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα των κατασκευαστών 
των µονάδων αυτών και των φορέων που είναι αρµόδιοι 
για την πιστοποίηση των µονάδων παραγωγής, όταν 
η µονάδα λειτουργεί, συνεχώς, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών.

12. Ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε:  Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από:

α) εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
µε χρήση µιας ή περισσότερων µορφών Α.Π.Ε. ή

β) εγκαταστάσεις συµπαραγωγής µε χρήση µιας ή 
περισσότερων µορφών Α.Π.Ε. ή

γ) Υβριδικούς Σταθµούς, κατά την έννοια της παρα−
γράφου 25, κατά το µέρος που η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται από Α.Π.Ε.. Στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνε−
ται και η ενέργεια που χρησιµοποιείται για την πλήρωση 
των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού, εφόσον 
αυτή παράγεται από Α.Π.Ε., µη συµπεριλαµβανοµένης 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα συστή−
µατα αποθήκευσης του σταθµού.

13. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα: Η 
εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµ−
βανοµένης της παραγωγής των Αυτοπαραγωγών, στην 
οποία προστίθενται οι εισαγωγές και αφαιρούνται οι 
εξαγωγές (ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας).

14. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθµού Α.Π.Ε.: Η 
ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά 
ανώτατο όριο, από σταθµό Α.Π.Ε. στο σηµείο σύνδεσής 
του µε το ∆ίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της µέγιστης 
ισχύος παραγωγής µέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρ−
βαση αυτή εµφανίζεται σε µικρή συχνότητα, κατά τα 
καθοριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5. Για τον 
έλεγχο της υπέρβασης, ως µέγιστη τιµή ισχύος θεω−
ρείται η µέση τιµή ισχύος των µετρήσεων που πραγ−
µατοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος 
δεκαπέντε λεπτών. 

15. Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά:  Τα νησιά της Ελληνικής 
Επικράτειας των οποίων το ∆ίκτυο διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα και το ∆ίκτυο 
διανοµής της ηπειρωτικής χώρας.

16. Μηχανισµός ∆ιασφάλισης:  Ο µηχανισµός µε τον 
οποίο διασφαλίζεται από τον Φορέα Ελέγχου η αξιό−
πιστη λειτουργία του Συστήµατος Εγγύησης, καθώς 
και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των Εγγυήσεων που 
εκδίδονται από τους οικείους φορείς. 

 17. Οδηγία: Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρί−
ου 2001 για την «Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 

18. Παραγωγός από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:. Ο παραγωγός 
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιµες Πη−
γές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από µονάδες Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας Υψηλής Απόδο−
σης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

19. Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµό−
τητας (Σ.Η.Θ.): Η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και 
ηλεκτρικής ή και µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µιας 
µόνο διαδικασίας.

20. Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α): Η συµπαραγωγή που εξασφαλί−
ζει εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 10 %, σε σχέση µε τη θερµική και ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικα−
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σιών, καθώς και η παραγωγή από Μονάδες Συµπαραγω−
γής Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίµακας που εξασφαλίζει 
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από 
το ποσοστό της εξοικονόµησης. Ο υπολογισµός της 
εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας, όπου αυτός 
απαιτείται, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περί−
πτωση β΄ του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
(L 52). 

21. Συµπαραγωγή Μικρής Κλίµακας:  Η µονάδα συµπα−
ραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη 
του ενός (1) ΜWe.

22. Συµπαραγωγή Πολύ Μικρής Κλίµακας: Η µονάδα 
συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µι−
κρότερη των πενήντα (50) kWe.

23. Σύστηµα: Οι γραµµές υψηλής τάσης, οι εγκατεστη−
µένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες 
ή θαλάσσιες και όλες οι συναφείς εγκαταστάσεις, ο εξο−
πλισµός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται 
για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλε−
κτρικής ενέργειας από έναν σταθµό παραγωγής σε έναν 
υποσταθµό, από έναν υποσταθµό σε άλλον υποσταθµό 
ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστηµα 
δεν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις 
υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο, καθώς 
και το ∆ίκτυο των µη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

24. Σύστηµα Εγγύησης:  Το σύνολο των κανόνων και 
των διαδικασιών που ορίζονται από τον παρόντα νόµο, 
καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότησή του, για την έκδοση των Εγγυήσεων 
Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας.

25. Υβριδικός Σταθµός: Κάθε σταθµός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που:

α) Χρησιµοποιεί µία, τουλάχιστον, µορφή Α.Π.Ε..
β) Η συνολική ενέργεια που απορροφά από το ∆ίκτυο, 

σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 30% της συνολι−
κής ενέργειας που καταναλώνεται για την πλήρωση 
του συστήµατος αποθήκευσης του σταθµού αυτού. Ως 
ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το 
∆ίκτυο, κατά το προηγούµενο εδάφιο, ορίζεται η δι−
αφορά µεταξύ της ενέργειας που µετράται κατά την 
είσοδό της στο σταθµό και της ενέργειας που απο−
δίδεται απευθείας στο ∆ίκτυο από τις µονάδες Α.Π.Ε. 
του Υβριδικού Σταθµού. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται, 
για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, σε ωριαία βάση. Αν 
για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας εφαρµόζεται 
τεχνολογία διαφορετική από αυτή των φωτοβολταϊκών, 
µπορεί να χρησιµοποιείται και συµβατική ενέργεια που 
δεν απορροφάται στο ∆ίκτυο, εφόσον η χρήση της 
ενέργειας αυτής κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση 
της ηλιακής ενέργειας. Η χρησιµοποιούµενη συµβατική 
ενέργεια δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολι−
κής ενέργειας που παράγεται, σε ετήσια βάση, από τις 
µονάδες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

γ) Η µέγιστη ισχύς παραγωγής των µονάδων του 
σταθµού Α.Π.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει την εγκατε−
στηµένη ισχύ των µονάδων αποθήκευσης του σταθµού 
αυτού, προσαυξηµένη κατά ποσοστό µέχρι 20%.

26. Φορείς Έκδοσης: Οι φορείς που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 16.

27. Φορέας Ελέγχου:  Ο φορέας που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 16.

28. Κατά τα λοιπά, για την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ορισµοί των διατάξεων 
του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και 
των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και 
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξου−
σιοδότησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 3 
Άδεια Παραγωγής 

1. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α απαιτείται σχετική άδεια. 

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυ−
ξης, µετά από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε.), µε βάση τα κριτήρια:

α) Της εθνικής ασφάλειας.
β) Της προστασίας της δηµόσιας υγείας και ασφά−

λειας.
γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και 

του σχετικού εξοπλισµού του Συστήµατος και του ∆ι−
κτύου.

δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτι−
κότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από µετρή−
σεις του δυναµικού Α.Π.Ε. και για τις µονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά, για το αιολικό 
δυναµικό, οι υποβαλλόµενες µετρήσεις πρέπει να έχουν 
εκτελεστεί από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε 
το πρότυπο DIN−EN ISO/IEC 17025 του 2000, όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά. 

ε) Της ωριµότητας της διαδικασίας υλοποίησης του 
έργου, όπως αυτή 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.

ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος να υλοποιήσει το 
έργο µε βάση την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική 
επάρκειά του. Αν  ο αιτών είναι νεοσύστατο νοµικό πρό−
σωπο, η δυνατότητα αυτή αξιολογείται στα πρόσωπα 
που συµµετέχουν, σε αυτό, ως εταίροι ή µέτοχοι. 

η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέ−
λειας και προστασίας των Πελατών.

θ) Της προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωρο−
ταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Α.Π.Ε..
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2. Η Ρ.Α.Ε., µπορεί, πριν εκδώσει τη γνωµοδότησή της 
κατά την παράγραφο 1, να συνεργάζεται µε τον ∆ι−
αχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου ή των Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τον, καταρχάς, καθορισµό 
του τρόπου και του σηµείου σύνδεσης του σταθµού µε 
το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.

H Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια των πε−
ριπτώσεων α΄− η΄ της παραγράφου 1 και, πριν διατυ−
πώσει τη γνώµη της, διαβιβάζει την Προµελέτη Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) στις περιπτώσεις που 
αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Η αρχή αυτή γνωµοδοτεί επί της Προκα−
ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και διαβιβάζει τη γνωµοδότησή της στη Ρ.Α.Ε. 
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη συµπλήρωση του φα−
κέλου της Π.Π.Ε..

Η Ρ.Α.Ε., µετά την έκδοση της γνωµοδότησης κατά 
το προηγούµενο εδάφιο, υποβάλλει τη γνώµη της στον 
Υπουργό Ανάπτυξης εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη 
γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δηµοσίευσης της αίτησης 
κατά τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται σύµφω−
να µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, εφόσον 
ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συµπλή−
ρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται µετά τη 
γνωστοποίηση, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή, σε αυ−
τόν, της γνώµης της Ρ.Α.Ε.. 

3. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:

α) τον κάτοχό της, παραγωγό ή αυτοπαραγωγό, φυ−
σικό ή νοµικό πρόσωπο,

β) τον τόπο εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

γ) την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Πα−
ραγωγής,

δ) τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία ή τη µορφή Α.Π.Ε., 
αν χορηγείται για σταθµό Α.Π.Ε.,

ε) τη διάρκεια ισχύος της,
στ) το ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του 
έργου.

4. Η άδεια παραγωγής χορηγείται για χρονικό διάστη−
µα µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και µπορεί να ανανεώ−
νεται, µέχρι ίσο χρόνο. Εάν εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
µηνών και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 9, εντός 
τριάντα έξι (36) µηνών, από τη χορήγηση της άδειας 
παραγωγής δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, 
η άδεια παραγωγής ανακαλείται.

Στο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών 
δεν υπολογίζονται: 

α) Ο χρόνος δικαστικής αναστολής της εκτέλεσης 
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για 
τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

β) Ο χρόνος καθυστέρησης για τη λήψη της άδειας 
εγκατάστασης, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται, 
αποδεδειγµένα, σε παράλειψη ή σε οποιασδήποτε µορ−
φής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας παραγωγής. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το χρονικό διάστηµα των 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µπορεί να παρατείνεται 
µετά από αίτηση του Αδειούχου, που υποβάλλεται 
στη Ρ.Α.Ε. πριν από την παρέλευσή του, για όσο χρόνο 
εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι των ανωτέρω 
περιπτώσεων.

 ∆εν συνιστούν λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονι−
κού διαστήµατος η τροποποίηση της άδειας παραγωγής 
λόγω µεταβολής της µετοχικής σύνθεσης του κατόχου 
αυτής ή του τόπου εγκατάστασης ή της Εγκατεστη−
µένης ή της Μέγιστης Ισχύος, καθώς και η µεταβίβαση 
της άδειας σε άλλο πρόσωπο. 

5. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., ύστε−
ρα από σχετική αίτηση του κατόχου της. Η άδεια πα−
ραγωγής τροποποιείται σε περίπτωση µεταβολής των 
στοιχείων της που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
πλην του στοιχείου της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 
αυτής. 

∆εν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας:

α) Αν η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Πα−
ραγωγής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που συνδέεται µε το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο µεταβληθεί, µία µόνο φορά, σε ποσοστό µέχρι 
10%, χωρίς εκ της µεταβολής αυτής να επέρχεται αύ−
ξηση του εµβαδού του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή, 
η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 
τροποποι−είται, µετά από επαναδιατύπωση των όρων 
σύνδεσης του σταθµού από το ∆ιαχειριστή του Συστή−
µατος ή του ∆ικτύου. Η διάταξη της παρούσας περί−
πτωσης δεν ισχύει για περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα. 
Η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές µε 
κορεσµένα δίκτυα διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., 
µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
ή του ∆ικτύου. Η απόφαση αυτή δηµοσιοποιείται, µε 
επιµέλεια της Ρ.Α.Ε., στο διαδίκτυο ή µε οποιονδήποτε 
άλλο πρόσφορο τρόπο. 

β) Αν µεταβληθεί η κατοικία ή η έδρα του Αδειού−
χου. 

Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση 
της άδειας παραγωγής, ο κάτοχος αυτής ενηµερώνει 
τη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις σχετικές 
µεταβολές. Αν ο Αδειούχος παραλείψει την ενηµέρω−
ση αυτή, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 22.

 Για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. 
υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης 
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της αί−
τησης, κατά τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, 
εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη 
συµπλήρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται 
µετά τη δηµοσίευση της αίτησης, σύµφωνα µε την προ−
αναφερόµενη απόφαση.

γ) Αν από τις επερχόµενες µεταβολές των στοιχείων 
της άδειας παραγωγής που ορίζονται στην παράγραφο 
3 δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση των κριτηρίων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.
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6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής µπορεί, µετά από 
γνώµη της Ρ.Α.Ε., να µεταβιβάζει την άδειά του σε άλλο 
πρόσωπο, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στην παράγραφο 1. 

7. Κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής για 
σταθµούς Α.Π.Ε. στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά ή σε 
περιοχές µε κορεσµένα ηλεκτρικά δίκτυα ή άλλους 
υφιστάµενους περιορισµούς που αφορούν την εγκα−
τάσταση σταθµών Α.Π.Ε., οι αιτήσεις Αυτοπαραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ικανοποιούνται, κατά 
προτεραιότητα, έναντι άλλων αιτήσεων για παραγωγή 
ηλε−κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..

8. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό 
της από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή ε−γκρί−
σεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, 
όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες 
εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας πα−
ραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήµα−
τος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.). Επιτρέπεται, πριν από τη χορήγηση της άδειας 
παραγωγής, η εξέταση, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, 
αιτήσεων για την έκδοση γνωµοδοτήσεων σχετικών 
µε την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικα−
σίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.

9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγη−
ση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα, 
στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων µετέχουν 
τουλάχιστον είκοσι (20) πρόσωπα, το καθένα από τα 
οποία έχει µετοχική ή εταιρική συµµετοχή, κατ’ ανώτατο 
όριο, µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

α) Η οικονοµική δυνατότητα υλοποίησης του έργου 
από τον αιτούντα κατά την περίπτωση ζ΄ της παρα−
γράφου 1 καθορίζεται σε ποσοστό µικρότερο από το 
οριζόµενο στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που 
εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Το πο−
σοστό αυτό δεν µπορεί να υπολείπεται του 15% επί του 
προϋπολογιζόµενου κόστους κατασκευής του έργου. 

β) Συνεκτιµάται η συµµετοχή, στο νοµικό πρόσωπο, 
φυσικών προσώπων που είναι δηµότες του οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθ−
µού ή επιχειρήσεων των οργανισµών αυτών, ή τοπι−
κών συλλόγων ή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, 
που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων 
του οικείου Ο.Τ.Α., όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το 
έργο.

10. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για 
χορήγηση άδειας παραγωγής, καθώς και του έλεγχου 
τήρησης των όρων που περιλαµβάνονται στην άδεια 
αυτή, η Ρ.Α.Ε. µπορεί να συνεργάζεται µε το Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), στο πλαίσιο 
σχετικής συµφωνίας για την παροχή, από αυτό, υπη−
ρεσιών τεχνικού συµβούλου υπό την εποπτεία και τις 
οδηγίες της.

Άρθρο 4 
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση

λήψης άδειας παραγωγής 

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας πα−
ραγωγής πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
από σταθµούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο ή 
όµορα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά κυριότητα ή 
βρίσκονται στη νόµιµη κατοχή των προσώπων αυτών, 
για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νόµιµοι 
κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται:

α) Με γεωθερµική ενέργεια, από σταθµούς µε Εγκατε−
στηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MWe.

β) Με χρήση βιοµάζας ή βιοκαυσίµων, από σταθµούς 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό (100) 
kWe.

γ) Από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, από σταθµούς 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατόν 
πενήντα (150) kWepeak.

δ) Με αιολική ενέργεια, από σταθµούς µε Εγκατεστη−
µένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των είκοσι (20) kWe, εφό−
σον οι σταθµοί αυτοί εγκαθίστανται σε Αποµονωµένα 
Μικροδίκτυα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του 
ν. 2773/1999 ή από σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ 
µικρότερη ή ίση των σαράντα (40) kWe, εφόσον οι σταθ−
µοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα 
Νησιά και µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των 
πενήντα (50) KWe, εφόσον οι σταθµοί αυτοί εγκαθίστα−
νται στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα.

ε) Από σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως πέντε (5) 
ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνη−
τικούς φορείς, του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο 
χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. 

στ) Από σταθµούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο 
οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστο−
ποιήσεων ή µετρήσεων. 

ζ) Από λοιπούς σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µι−
κρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθµοί 
αυτοί χρησιµοποιούν Α.Π.Ε., από τις οριζόµενες στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 2, µε µορφή διαφορετική από 
αυτή των ανωτέρω περιπτώσεων. 

Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ 
ισχύουν, εφόσον δεν υφίσταται κορεσµός των δικτύων, 
σύµφωνα µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατά την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.

2. Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας πα−
ραγωγής διαπιστώνονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που 
εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την 
υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συ−
νοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συ−
µπλήρωση των στοιχείων αυτών.

 Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για σταθµούς πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως είκοσι (20) kWe, εκτός εάν 
πρόκειται για σταθµούς που εγκαθίστανται σε Μη ∆ι−
ασυνδεδεµένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσµός του 
δικτύου, ο οποίος διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. 
που εκδίδεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 
5 του άρθρου 3. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη 
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της λειτουργίας των σταθµών για τους οποίους δεν 
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση κατά το προηγού−
µενο εδάφιο, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους 
σταθµούς, να ενηµερώνουν τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή 
για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθµών 
αυτών. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση ενηµέρωσης, η λει−
τουργία των σταθµών αποβαίνει παράνοµη. Ο αρµόδιος 
∆ιαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε διµήνου, τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. για την εγκατάσταση 
των ανωτέρω σταθµών. 

3. Εξαιρούνται, επίσης, από τη λήψη άδειας παραγω−
γής οι αυτόνοµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται 
στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, µε Εγκαταστηµένη Ισχύ 
µικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe. Για αυτόνοµους 
σταθµούς µε Εγκαταστηµένη Ισχύ έως πενήντα (50) kW 
δεν απαιτείται διαπιστωτική απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατά 
την παράγραφο 2. 

4. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται, µετά από 
αίτηση του Αδειούχου, να προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες για τη σύνδεση των σταθµών που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 µε το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδε−
δεµένο ∆ίκτυο ή το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, εκτός αν συντρέχουν, αποδεδειγµένα, τεχνικοί 
λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, κατά 
τα οριζόµενα στους αντίστοιχους Κώδικες ∆ιαχείρισης. 
Με την αίτηση που υποβάλλεται κατά το προηγούµενο 
εδάφιο συνυποβάλλονται, υποχρεωτικά, ο τίτλος της νό−
µιµης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθµού, 
καθώς και η άδεια ανέγερσης, στο χώρο αυτόν, τυχόν 
αναγκαίων κτισµάτων.

Άρθρο 5 
Κανονισµός Αδειών – ∆ηµοσιοποίηση

Μητρώο  – Έλεγχος

1. Για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, την τρο−
ποποίηση ή την ανάκλησή της, υποβάλλεται σχετική 
αίτηση στη Ρ.Α.Ε. η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα 
που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατά την 
παράγραφο 3. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας 
παραγωγής συνοδεύεται από Π.Π.Ε.. Αντίγραφο της αί−
τησης και των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και 
κάθε άλλο µεταγενέστερο έγγραφο που υποβάλλεται 
στη Ρ.Α.Ε., κοινοποιούνται στον Υπουργό Ανάπτυξης, µε 
επιµέλεια του αιτούντος. Με την απόφαση που εκδίδεται 
κατά την παράγραφο 3, καθορίζονται τα στοιχεία της 
αίτησης και της γνώµης της Ρ.Α.Ε. µε την οποία αξιο−
λογείται η αίτηση, και τα στοιχεία της αίτησης και της 
γνώµης που δηµοσιοποιούνται, µε επιµέλειά της, στο 
διαδίκτυο ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 

Η γνώµη της Ρ.Α.Ε. συνοδεύεται από έκθεση στην 
οποία τεκµηριώνεται η εφαρµογή των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

2. Η Ρ.Α.Ε. τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο αυτό 
καταχωρίζονται τα στοιχεία των αδειών που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, οι πράξεις εξαί−
ρεσης από την υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών, 
η µεταβίβασή τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και 
κάθε άλλη µεταβολή των στοιχείων των αδειών για την 
οποία δεν απαιτείται τροποποίησή τους σύµφωνα µε 

την παράγραφο 5 του άρθρου 3. Το περιεχόµενο του 
Mητρώου γνωστοποιείται από τη Ρ.Α.Ε. στους αρµόδιους 
∆ιαχειριστές και στον Υπουργό Ανάπτυξης, στο τέλος 
κάθε διµήνου, µε ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο. 
Κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται 
από τον Αδειούχο στη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Ανάπτυ−
ξης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις που 
οι µεταβολές των στοιχείων οι οποίες καταχωρίζονται 
στο Ειδικό Μητρώο δεν συνεπάγονται τροποποίηση των 
αδειών παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική βεβαίωση. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδί−
δεται µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισµός 
Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με τον Κανονισµό αυτόν:

α) Εξειδικεύονται τα κριτήρια που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 και καθορίζεται η µεθοδο−
λογία για την εφαρµογή τους. 

β) Καθορίζονται η διαδικασία της υποβολής των αι−
τήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής και τα συ−
νοδευτικά αυτών έγγραφα καθώς και της αξιολόγησης 
των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία της υποβολής και 
της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόµενων 
αιτήσεων, της εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής, καθώς και η διαδικασία τροποποί−
ησης και µεταβίβασης της άδειας παραγωγής και κάθε 
ειδικότερο θέµα και σχετική λεπτοµέρεια.

γ) Καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του 
Αδειούχου, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου 
της τήρησης των όρων της άδειας παραγωγής και των 
συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία ανά−
κλησης της άδειας αυτής. 

δ) Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται 
τροποποίηση της άδειας παραγωγής κατά τα οριζόµενα 
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.

4. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί, µε απόφασή της, να καθορίζει τις 
λεπτοµέρειες που αφορούν τεχνικά ζητήµατα και ειδι−
κότερα θέµατα σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία 
αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων για χορή−
γηση άδειας παραγωγής. 

Άρθρο 6 
Άδεια Παραγωγής για Υβριδικούς Σταθµούς Α.Π.Ε.

1. Για την εγκατάσταση και ένταξη Υβριδικών Σταθµών 
Α.Π.Ε. στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, καθώς 
και τη λειτουργία των σταθµών αυτών, εφαρµόζονται, 
αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5. Οι αι−
τήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς συνοδεύονται και 
από αναλυτική µελέτη στην οποία περιγράφονται ο 
τρόπος ένταξης και λειτουργίας των Υβριδικών Σταθµών 
στο ηλεκτρικό δίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, 
σε ετήσια βάση, η υποχρέωση για εγγυηµένη παροχή 
ισχύος και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους. 
Ως εγγυηµένη ισχύς νοείται η µέγιστη ηλεκτρική ισχύς 
που υποχρεούται ο Υβριδικός Σταθµός να διαθέτει στο 
δίκτυο κατά συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Στις 
υποβαλλόµενες αιτήσεις περιλαµβάνεται και πρόταση 
τιµολόγησης της διαθεσιµότητας της ισχύος των µονά−
δων ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού, 
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονά−
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δες αυτές, η οποία απορροφάται από το ∆ίκτυο του 
Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, καθώς και της ηλεκτρικής 
ενέργειας την οποία απορροφά ο σταθµός από το ∆ί−
κτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσής 
του. Οι προτάσεις τιµολόγησης διατυπώνονται κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13. 

2. Η Ρ.Α.Ε., κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 
αιτήσεων, λαµβάνει υπόψη της, εκτός από τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, το 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Υβριδι−
κού Σταθµού, σύµφωνα µε την υποβαλλόµενη πρόταση, 
καθώς και τη µείωση, σε ετήσια βάση λειτουργίας του 
Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη ∆ιασυν−
δεδεµένου Νησιού, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που παράγεται από συµβατικές µονάδες, λόγω 
υποκατάστασής της από την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από µονάδες Α.Π.Ε.. 

3. Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία τα οποία είναι απα−
ραίτητα για την εκπόνηση της µελέτης που προβλέπε−
ται στην παράγραφο 1 καθορίζονται από τη Ρ.Α.Ε. για 
κάθε µη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί και γνωστοποιούνται, από 
τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, σε κάθε ενδιαφερόµενο για εγκατάσταση Υβρι−
δικού Σταθµού. Για την προώθηση της εγκατάστασης 
των Υβριδικών Σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νη−
σιά και την υποστήριξη των ενδιαφεροµένων, η Ρ.Α.Ε. 
µπορεί να εκπονεί και να θέτει στη διάθεσή τους, ανά 
διετία, µελέτη στην οποία περιλαµβάνονται οι αναγκαίες 
πληροφορίες και κάθε χρήσιµο στοιχείο για τις δυνα−
τότητες ανάπτυξης Υβριδικών Σταθµών σε κάθε νησί, 
οι ενδεικνυόµενες τεχνολογίες, ο τύπος και το µέγεθος 
των µονάδων που συγκροτούν τον Υβριδικό Σταθµό, µε 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συ−
στήµατος, καθώς και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας κάθε Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος των 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

4. Στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Υβριδικούς Σταθµούς περιγράφονται, λεπτοµερώς, οι 
όροι της σύµβασης πώλησης, στον ∆ιαχειριστή Μη ∆ι−
ασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από τον Υβριδικό Σταθµό, καθώς και οι όροι 
της απορρόφησης, από το ∆ίκτυο, της αναγκαίας ηλε−
κτρικής ενέργειας. Στην άδεια αυτή καθορίζεται, επίσης, 
η περίοδος κατά την οποία ο σταθµός υποχρεούται να 
διαθέτει την εγγυηµένη ισχύ του. 

5. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από Υβριδικό Σταθµό Α.Π.Ε., εγκατεστηµένο σε Μη 
∆ιασυνδεδεµένο Νησί, υποχρεούται να πωλεί την παρα−
γόµενη ηλεκτρική ενέργεια µόνο στον ∆ιαχειριστή Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ο οποίος υποχρεούται, εντός 
της προθεσµίας που ορίζεται στην άδεια παραγωγής, να 
συνάπτει τις αναγκαίες συµβάσεις µε τον κάτοχο της 
άδειας, συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στην παράγρα−
φο 2 του άρθρου 12. 

6. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς που εγκαθίστανται 
στο Σύστηµα ή στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, εφαρµό−
ζεται, αναλόγως, η διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 3, 4 και 5. 

7. Οι Υβριδικοί Σταθµοί µε εγγυηµένη διαθεσιµότητα 
ισχύος µπορούν να προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
από το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα, σε ποσότητα που κρίνε−
ται αναγκαία για την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας 
ισχύος τους, µε την επιφύλαξη του περιορισµού που 
προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 25 
του άρθρου 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και κάθε έργο που συνδέεται 
µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους, συµπερι−
λαµβανοµένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης και 
των έργων σύνδεσής τους µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, 
επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν: 

α) Σε γήπεδο ή σε χώρο, επί των οποίων ο αιτών έχει 
το δικαίωµα νόµιµης χρήσης.

β) Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί, 
επ’ αυτών, η εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τα άρθρα 45 
και 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως ισχύει, ή το 
άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει. 

 γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθµένα της, 
εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης τους 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄), 
όπως ισχύει. 

Άρθρο 8 
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού παραγω−
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτεί−
ται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται µε απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, στα όρια της 
οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός, για όλα τα έργα που 
κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της Α΄ Κατηγορί−
ας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 
(ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η άδεια εγκα−
τάστασης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή, από τον ενδι−
αφερόµενο, της σχετικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά 
που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 10. Αν ο 
αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας δεν εκδώσει 
την άδεια εγκατάστασης εντός της προθεσµίας που 
ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την έκδοση αυ−
τής καθίσταται αρµόδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, προς 
τον οποίο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την αίτηση µε 
το συνοδευτικό της φάκελο και την απόφαση Ε.Π.Ο. ή 
επικυρωµένα αντίγραφα αυτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης 
εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων. 
Για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης παρέχεται 
στον Υπουργό Ανάπτυξης, από το Κ.Α.Π.Ε., γραµµατεια−
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κή, τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη, αντί αµοιβής, 
η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 

2. Η άδεια εγκατάστασης σταθµού παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος 
εντάσσεται στα έργα που κατατάσσονται στην 1η υπο−
κατηγορία της Α΄ Κατηγορίας, καθώς και για όλα τα 
έργα Α.Π.Ε. που κατασκευάζονται σε προστατευόµενες 
περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυµούς και 
αισθητικά δάση, ανεξάρτητα από την κατηγορία των 
έργων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδίδεται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του, κατά περί−
πτωση, αρµόδιου Υπουργού, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
και εντός της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών που 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

3. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
οι οποίοι συνδέονται µε το Σύστηµα, το ∆ίκτυο ή το 
∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τηρούνται 
υποχρεωτικά και όσα επιπλέον προβλέπονται στους 
Κώδικες ∆ιαχείρισης για τη σύνδεση σταθµών. 

Περίληψη της άδειας εγκατάστασης δηµοσιεύεται, µε 
ευθύνη του κατόχου της, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια 
εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε µία τοπική 
εφηµερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρό−
κειται να εγκατασταθεί ο σταθµός.

4. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και 
µπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο 
χρόνο, µετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:

α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι 
δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης 
ή

β) δεν έχει γίνει έναρξη εκτέλεσης του έργου για λό−
γους που, αποδεδειγµένα, δεν οφείλονται σε παράλειψη 
ή σε οποιασδήποτε µορφής υπαιτιότητα του κατόχου 
της άδειας εγκατάστασης, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
συναφθεί οι αναγκαίες συµβάσεις για την προµήθεια 
του εξοπλισµού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση 
του έργου. Η σύναψη συµβάσεων κατά το προηγούµενο 
εδάφιο δεν απαιτείται αν υφίσταται δικαστική αναστολή 
εκτέλεσης της άδειας εγκατάστασης.

5. Για τη λειτουργία σταθµών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια 
αυτή χορηγείται µε απόφαση του οργάνου που είναι 
αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο, από 
τα αρµόδια όργανα, της τήρησης των τεχνικών όρων 
εγκατάστασης κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του 
σταθµού, καθώς και έλεγχο, από το Κ.Α.Π.Ε., της δια−
σφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών του εξοπλισµού του σταθµού. Η άδεια 
λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση των ανω−
τέρω ελέγχων, εφόσον αυτοί αποβούν θετικοί.

6. Η άδεια λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι 
(20) τουλάχιστον έτη και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι 
ίσο χρονικό διάστηµα. Η χορήγηση της άδειας λειτουρ−
γίας δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέω−
ση εφοδιασµού ή ανανέωσης της ισχύος άλλων αδειών 

που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας.

Αν µεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθµού, ο νέος 
κύριος υποκαθίσταται, έναντι του ∆ιαχειριστή του Συ−
στήµατος ή του ∆ικτύου, στα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις του δικαιοπάροχού του. Αν µεταβιβασθεί η 
κυριότητα του σταθµού, στο νέο κύριο µεταβιβάζεται 
και η άδεια παραγωγής, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. 
Μετά τη µεταβίβαση αυτή τροποποιείται, µε απόφαση 
του αρµόδιου οργάνου, η άδεια λειτουργίας στο όνοµα 
του νέου κυρίου του σταθµού.

7. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατά−
σταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για δέκα (10) έτη και µπορεί 
να ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές, µέχρι ίσο 
χρόνο, κάθε φορά. 

8. Για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέω−
ση λήψης άδειας παραγωγής κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4, δεν απαιτείται η λήψη άδειας εγκατάστασης 
και λειτουργίας. Για τους σταθµούς αυτούς απαιτείται, 
σε κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

9. Στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης 
τηρείται µητρώο αδειών εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο µητρώο αυτό καταχωρίζονται 
οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και 
οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης 
των αδειών αυτών. Αν τροποποιηθεί ή µεταβιβασθεί 
η άδεια παραγωγής, γίνεται σχετική ενηµέρωση στο 
µητρώο και καταχωρίζεται η απόφαση τροποποίησης, 
όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
ρυθµίζονται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενηµέ−
ρωσης του µητρώου και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και 
αναγκαία λεπτοµέρεια.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζο−
νται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την έκδοση των αδειών 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 9
Ένταξη σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α στο Σύστηµα 

ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 

1. Για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται µε το Σύστηµα ή το 
∆ίκτυο, εκτός από το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του 
Συστήµατος ή του ∆ικτύου, ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος ή του ∆ικτύου υποχρεούται, κατά την 
κατανοµή του Φορτίου, να δίνει προτεραιότητα: 

α) Σε διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις 
οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε., 
ανεξάρτητα από την Εγκατεστηµένη Ισχύ τους, καθώς 
και σε υδροηλεκτρικές µονάδες µε Εγκατεστηµένη Ισχύ 
µέχρι δεκαπέντε (15) ΜWe. 

β) Σε διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις 
οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από σταθµούς 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε. ή από σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε 
χρήση Α.Π.Ε., σε συνδυασµό, µε αέρια καύσιµα, ανεξάρ−
τητα από την Εγκατεστηµένη Ισχύ τους. 

γ) Σε διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις 
οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από σταθµούς 

*
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Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που ορίζεται 
στην περίπτωση β΄. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα 
προτεραιότητας παρέχεται σε εγκαταστάσεις παραγω−
γής µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µέχρι τριάντα πέντε (35) 
ΜWe.

2. Το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, 
ισχύει και για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργει−
ας Αυτοπαραγωγών, εφόσον η πλεονάζουσα ενέργεια 
παράγεται από σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τα οριζόµενα 
στην περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου, µε 
µέγιστη Εγκατεστηµένη Ισχύ έως τριάντα πέντε (35) 
MWe και για το τµήµα της παραγόµενης ενέργειας που 
δεν υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 20% της συνολικά 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο, σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) MWh. Αν ο Αυτοπαραγωγός παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια από σταθµούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προ−
ηγούµενης παραγράφου, το δικαίωµα προτεραιότητας 
παρέχεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µε συνολική Εγκατεστηµένη Ισχύ έως τριάντα 
πέντε (35) ΜWe. 

3. Κατά την Κατανοµή του Φορτίου, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ι−
κτύου παρέχει στις µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθ−
µού που συνδέεται µε το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω ∆ι−
κτύου, το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται και 
στους σταθµούς Α.Π.Ε. οι οποίοι δεν αποτελούν τµήµα 
Υβριδικού Σταθµού, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1. Αν, για λόγους ασφάλειας της λειτουργί−
ας του Συστήµατος ή του ∆ικτύου, καθίσταται αδύνατη 
η ένταξη σε αυτά των µονάδων παραγωγής Α.Π.Ε. του 
Υβριδικού Σταθµού, το δικαίωµα προτεραιότητας των 
µονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού ισχύει για ποσο−
στό της ισχύος που απορροφάται από το Σύστηµα ή το 
∆ίκτυο για τη λειτουργία των αποθηκευτικών µονάδων 
του Υβριδικού Σταθµού που λειτουργούν κατά την ίδια 
ώρα κατανοµής. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην 
άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού.

4. Οι µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδι−
κού Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέρ−
γεια στο σύστηµα αποθήκευσης του σταθµού αυτού, 
εντάσσονται στο Σύστηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά για υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των δεκαπέντε 
(15) MWe.

5. Για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσης του 
Υβριδικού Σταθµού µπορεί να απορροφάται ενέργεια 
από το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, εφόσον 
υποβάλλεται σχετική ∆ήλωση Φορτίου προς τον ∆ι−
αχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά για υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των δεκαπέντε 
(15) MWe.

6. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την προτεραιότητα κατά την 
κατανοµή του Φορτίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής, 

σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, ορίζονται 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. 

Άρθρο 10 
Ένταξη σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

στα  Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά

1. Στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, ο αρµόδιος ∆ιαχει−
ριστής αυτών υποχρεούται να απορροφά, κατά προτε−
ραιότητα, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
σταθµό Α.Π.Ε. Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς 
και από τις µονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθµού και, ακο−
λούθως, το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγει Αυτοπαραγωγός από σταθµό Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµέ−
νων Νησιών, κατά την κατανοµή του φορτίου, παρέχει 
προτεραιότητα, σύµφωνα µε την προηγούµενη παρά−
γραφο, στη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθµού έναντι των άλλων µονά−
δων Α.Π.Ε., εφόσον συµµετέχει στην παροχή εγγυηµένης 
ισχύος του Υβριδικού Σταθµού κατά τα προβλεπόµενα 
στην οικεία άδεια παραγωγής ή εφόσον γίνεται απο−
θήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στη µονάδα παραγωγής 
του Υβριδικού Σταθµού. Στην τελευταία περίπτωση, η 
προτεραιότητα παρέχεται µέχρι του ποσοστού ισχύος 
που απορροφάται από το ∆ίκτυο για την πλήρωση των 
συστηµάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθµού που 
είναι συνδεδεµένα µε το ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου 
Νησιού. Το ποσοστό αυτό αναγράφεται στην άδεια 
παραγωγής και για τον προσδιορισµό του λαµβάνεται 
υπόψη η σχετική εισήγηση του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυν−
δεδεµένων Νησιών. 

 Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµέ−
νων Νησιών, κατά την κατανοµή του φορτίου, παρέχει 
προτεραιότητα στις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής 
για την αξιοποίηση της αποθηκευµένης ενέργειας του 
Υβριδικού Σταθµού, έναντι των συµβατικών µονάδων 
του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού.

3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε ανα−
γκαία λεπτοµέρεια για την απορρόφηση της ενέργειας 
των εγκαταστάσεων παραγωγής από τον ∆ιαχειριστή 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατά τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, ορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

 Άρθρο 11 
Σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο 

1. Αν συνδέεται, στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, νέος 
σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., 
µέσω υποσταθµού µέσης προς υψηλή τάση, που βρί−
σκεται εκτός του χώρου του σταθµού, ο κάτοχος της 
άδειας παραγωγής του συνδεόµενου σταθµού µπορεί 
να κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης, από τα όρια του 
σταθµού µέχρι τα όρια του Συστήµατος ή του ∆ικτύου, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 
2941/2001 και να αποκτά τη διαχείριση των έργων αυτών, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους 
Κώδικες ∆ιαχείρισης. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων 
ή τη σύσταση επ’ αυτών εµπραγµάτων δικαιωµάτων 
υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής του συνδεό−
µενου σταθµού, µε σκοπό την εγκατάσταση των έργων 
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σύνδεσης, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται αναλόγως, υπέρ του κατόχου της άδειας 
παραγωγής, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
9 του ν. 2941/2001. Οι απαιτούµενες εγκρίσεις για την 
εγκατάσταση των έργων σύνδεσης, κατά τα προηγού−
µενα εδάφια, χορηγούνται σύµφωνα µε τις αναλόγως 
εφαρµοζόµενες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που 
αφορούν τον Κύριο του Συστήµατος ή του ∆ικτύου.

2. Για την κατασκευή των έργων σύνδεσης, ο κάτοχος 
άδειας παραγωγής εκπονεί σχετική µελέτη, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προδιαγραφές σύνδεσης που 
ορίζει ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής, ο οποίος και εγκρίνει 
τη µελέτη αυτή. Πριν από την έγκριση της µελέτης, ο 
αρµόδιος ∆ιαχειριστής γνωστοποιεί στον οικείο οργα−
νισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, τα βασικά 
στοιχεία της µελέτης που αφορούν τη χωροθέτηση των 
έργων σύνδεσης, για την ενηµέρωση των ιδιοκτητών 
στα ακίνητα των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν 
τα έργα αυτά. Αν συνδεθεί και άλλος χρήστης µε τα 
έργα σύνδεσης, η διαχείριση του τµήµατος των έργων 
που χρησιµοποιούνται από αυτόν παραχωρείται, από 
τον κάτοχο της άδειας του σταθµού Α.Π.Ε., στον αρ−
µόδιο ∆ιαχειριστή, ο οποίος υπεισέρχεται στα σχετικά 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή, 
η κυριότητα του εδάφους που καταλαµβάνεται από τα 
έργα σύνδεσης του ανωτέρω τµήµατος, καθώς και τα 
αντίστοιχα έργα σύνδεσης, µεταβιβάζονται στον Κύριο 
του ∆ικτύου, ο οποίος καταβάλλει, για την κυριότητα 
του εδάφους, σχετικό αντάλλαγµα. Ο νέος χρήστης 
καταβάλλει στον κάτοχο της άδειας παραγωγής του 
συνδεδεµένου σταθµού  αντάλλαγµα, το οποίο καθορί−
ζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων επέκτα−
σης για σύνδεση. Το αντάλλαγµα χρήσης του εδάφους 
που αναλογεί στα έργα σύνδεσης δεν καταβάλλεται, 
κατά τα ανωτέρω, αν κύριος του εδάφους είναι το ∆η−
µόσιο. Με τους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος 
και του ∆ικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις 
διατάξεις των άρθρων 19 και 23 του ν. 2773/1999, όπως 
ισχύει, καθορίζονται, µετά από εισήγηση του αρµόδιου 
∆ιαχειριστή και σύµφωνη γνώµη της Ρ.Α.Ε., η διαδικα−
σία και τα κριτήρια καθορισµού του ανταλλάγµατος 
που καταβάλλεται για τη µεταβίβαση της κυριότητας 
του εδάφους και των έργων σύνδεσης, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Με 
τους ίδιους Κώδικες καθορίζονται ο τύπος και το περι−
εχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης Σταθµών Α.Π.Ε. µε 
το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο και κάθε άλλο σχετικό θέµα 
και αναγκαία λεπτοµέρεια.

3. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την 
οποία εγκρίνεται η Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµα−
τος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του 
ν.2773/1999, καθορίζονται ο τρόπος κατασκευής και λει−
τουργίας των έργων διασύνδεσης Μη ∆ιασυνδεδεµένου 

Νησιού για τη σύνδεση, µε το Σύστηµα αυτό, σταθµών 
Α.Π.Ε., καθώς και ο επιµερισµός των σχετικών δαπανών, 
µε βάση την Εγκατεστηµένη Ισχύ των σταθµών αυτών, 
σε σχέση µε τη συνολική ικανότητα µεταφοράς της 
διασύνδεσης.

Άρθρο 12 
Σύµβαση Πώλησης

1. Για την ένταξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστηµα ή στο 
∆ίκτυο, περιλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ι−
ασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 
10, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, εφόσον οι εγκατα−
στάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται 
στο Σύστηµα είτε απευθείας είτε µέσω του ∆ικτύου ή 
ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εφόσον 
οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται µε το ∆ίκτυο 
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, υποχρεούνται να συ−
νάπτουν σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε 
τον κάτοχο της άδειας παραγωγής της. 

2. Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει 
για δέκα (10) έτη και µπορεί να παρατείνεται για δέκα 
(10), επιπλέον, έτη, µονοµερώς, µε έγγραφη δήλωση του 
παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τρεις (3), τουλά−
χιστον, µήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύµβασης. Η 
σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από Υβριδικούς Σταθµούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και 
µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε τους όρους της 
άδειας αυτής, µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών, 
εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από 
εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε., 
καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικα−
σία κατάρτισης των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 13 
Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και από Υβριδικούς Σταθµούς

1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό 
ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή µέσω Υβριδικού 
Σταθµού και απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιµο−
λογείται, σε µηνιαία βάση, κατά τα ακόλουθα:

α) Η τιµολόγηση γίνεται µε βάση την τιµή, σε ευρώ 
ανά µεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που 
απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, συµπερι−
λαµβανοµένου και του ∆ικτύου Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών. 

β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
προηγούµενη περίπτωση γίνεται µε βάση τα στοιχεία 
του ακόλουθου πίνακα:
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   :

 (€/MWh)

 

( ) 73 84,6

( )   - 90

( )    
 

 (15) MWe 73 84,6

( )   -
 ,  
 (100) kWpeak, -

   -
    

( )   -
 ,   

(100) kWpeak

450

400

500

450

( )    -
 ,   ,

  (5) MWe

( )    -
 ,  ,

  (5) 
MWe

250

230

270

250

( )  , ,  
   -

73 84,6

( )  . . . 73 84,6

( ) . . . . . 73 84,6

Οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγω−
γούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν µόνο για σταθµούς 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως 35 MW 
και για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που 
διατίθεται στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, το οποίο µπορεί 
να ανέλθει µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµε−
νης, από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε ετήσια βάση.

2. Ειδικά, η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο 
χαµηλής τάσης, γίνεται κάθε τέσσερις (4) µήνες.

3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος 
Υβριδικών Σταθµών που συνδέονται στο ∆ίκτυο Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας 
που απορροφούν οι σταθµοί αυτοί από το ∆ίκτυο Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής 
ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο ∆ίκτυο 
αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης 
παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού που συνδέεται στο 
∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού τιµολογείται, σε 
µηνιαία βάση, σε ευρώ ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος 
(~/MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά 
τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η τιµή µε βάση 
την οποία τιµολογείται η διαθεσιµότητα ισχύος, καθο−
ρίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. 
Για την τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται 
υπόψη το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και το στα−
θερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού 
σταθµού παραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα 
του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα που λαµ−
βάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιµότητα των µονάδων 
ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού δεν µπορεί 
να υπολείπεται του τιµήµατος που καταβάλλεται για 
τη διαθεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου 
συµβατικού σταθµού παραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ. 
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Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός παραγωγής 
στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένου 
Νησιού, λαµβάνεται υπόψη ο σταθµός παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων, που 
λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης 
της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό, µε σκοπό την 
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη ∆ιασυνδεδεµένου 
Νησιού, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρι−
σης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

β) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται η ηλεκτρι−
κή ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ελεγχό−
µενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν 
την αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής 
του και εγχέεται στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου 
Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβρι−
δικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε βάση 
το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας που εκτιµάται ότι έχουν, κατά το 
χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής, οι συµβατικές 
µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος για 
την κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που ζητείται από 
το Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί και η οποία καλύπτεται, 
εν προκειµένω, από τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης 
παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Η τιµή που ορίζεται 
στο πρώτο εδάφιο δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 
την τιµή µε την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια 
που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το ∆ίκτυο 
για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του, 
προσαυξηµένη µε ποσοστό 25%.

γ) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται το σύνολο 
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός 
Σταθµός από το ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νη−
σιού για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής 
του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού 
Σταθµού. Ο καθορισµός της τιµής αυτής γίνεται µε βάση 
το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής των µονάδων 
βάσης του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη 
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της 
άδειας παραγωγής.

δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι µονά−
δες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθµού εγχέουν απευθείας στο 
∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, τιµολογείται 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, ανάλογα µε το 
είδος του σταθµού Α.Π.Ε..

ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις µο−
νάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού και εγχέεται απευ−
θείας στο ∆ίκτυο Mη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, µπορεί 
να συµψηφίζεται µε την ενέργεια που απορροφά από 
το ∆ίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθµός για την πλήρω−
ση των συστηµάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωµα 
συµψηφισµού αναγνωρίζεται µετά από σχετική αίτηση 
του παραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια 
παραγωγής κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της 
άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιµολόγηση των 
περιπτώσεων γ΄και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια 
που υπολογίζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο ∆ί−
κτυο, µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό, όπως ρητά ανα−
γράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής. 

4. Σε περίπτωση διασύνδεσης του Μη ∆ιασυνδεδεµέ−
νου Νησιού µε το Σύστηµα, εξακολουθούν να ισχύουν 
οι συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν 
συναφθεί µεταξύ του ∆ιαχειριστή Mη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών και του Παραγωγού, χωρίς δυνατότητα παρά−
τασής τους.

5. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 5, καθορίζονται, η διαδικασία, τα 
ειδικότερα θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
τις τιµολογήσεις που γίνονται κατά την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου. 

6. Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον πίνακα της πα−
ραγράφου 1 αναπροσαρµόζονται, κάθε έτος, µε απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται µετά 
από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Ως βάση για την αναπροσαρµογή 
αυτή λαµβάνεται η µεσοσταθµική µεταβολή των εγκε−
κριµένων τιµολογίων της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλε−
κτρισµού Α.Ε. (∆.Ε.Η. Α.Ε.). Ως µεσοσταθµική µεταβολή 
των τιµολογίων της ∆.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο µέσος όρος των 
επί µέρους εγκεκριµένων µεταβολών, ανά κατηγορία 
τιµολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθµίζεται, ανάλογα µε 
την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια 
που καταναλώνεται το προηγούµενο έτος. 

 Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιµολογίων της ∆.Ε.Η. 
Α.Ε., σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη νοµοθεσία, οι τιµές 
του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρµόζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό 80% 
του δείκτη των τιµών καταναλωτή, όπως αυτός καθορί−
ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αναπροσαρµογή 
αυτή γίνεται µε ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις 
τιµές του πίνακα. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από 
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να αναπροσαρµόζεται, σε ετή−
σια βάση, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθµό Α.Π.Ε. και 
η τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του σταθµού αυτού, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία καθορισµού των τιµών αυτών, 
κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 3. 

Άρθρο 14 
Φωτοβολταϊκοί σταθµοί

1. Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθ−
µούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθµών. Το Πρόγραµµα αυτό, του οποίου η 
πρώτη φάση υλοποίησής του αρχίζει από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την 31.12.2020, 
αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών που 
εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής 
ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak, για σταθµούς που 
συνδέονται µε το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω ∆ικτύου 
και συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για 
σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυν−
δεδεµένων Νησιών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκ−
δίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή Μη ∆ια−
συνδεδεµένων Νησιών και γνώµη της Ρ.Α.Ε., η ισχύς 
των 200 MWpeak, κατά την προηγούµενη παράγραφο, 
επιµερίζεται στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των 
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Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε βάση τις δυνατότητες 
του κάθε Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος. Με όµοια 
απόφαση καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η 
διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων πώλησης ηλε−
κτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς, η διαδικασία σύνδεσης των σταθµών αυτών, 
η διαπίστωση της λήξης του Προγράµµατος, καθώς και 
κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια που 
αφορούν τη λειτουργία των σταθµών αυτών στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος. 

3. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γουν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί οι οποίοι εντάσσονται 
στο Πρόγραµµα και η οποία απορροφάται από το Σύ−
στηµα, απευθείας ή µέσω ∆ικτύου ή από το ∆ίκτυο των 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, γίνεται σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του πίνακα του άρθρου 13. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη 
της Ρ.Α.Ε., µπορεί να µεταβάλλονται οι τιµές αυτές, µετά 
την έναρξη του Προγράµµατος, µε βάση τους στόχους 
αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ Α.Π.Ε.

Άρθρο 15 
Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γεται από εγκαταστάσεις σταθµών που λειτουργούν 
νόµιµα και χρησιµοποιούν Α.Π.Ε., αποδεικνύεται από 
τους παραγωγούς της αποκλειστικά και µόνο µε τις 
Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται από τους φορείς 
οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 16. Οι εγγυήσεις αυτές 
προσδιορίζουν την πηγή από την οποία παράγεται η 
ηλεκτρική ενέργεια και αναφέρουν την ηµεροµηνία και 
τον τόπο παραγωγής της και, στις περιπτώσεις των 
υδροηλεκτρικών σταθµών, την ισχύ των σταθµών αυ−
τών.

2. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από υδροηλε−
κτρικούς σταθµούς οι οποίοι χρησιµοποιούν αντλητικά 
συστήµατα για την πλήρωση της δεξαµενής αποθήκευ−
σης, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µόνο για τη 
διαφορά µεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γεται από υδραυλική ενέργεια και της ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, 
για την πλήρωση της δεξαµενής αποθήκευσης.

3. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µε αξιοποίηση 
Βιοµάζας, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µόνο για 
το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί 
στο βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα που ορίζεται στην πα−
ράγραφο 8 του άρθρου 2.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί να 
προβλέπεται η έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης και για 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από άλλες πηγές 
ενέργειας, εκτός των Α.Π.Ε.. 

Άρθρο 16 
Φορείς Έκδοσης και Ελέγχου 
των Εγγυήσεων Προέλευσης 

1. Ως Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται:

α) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, για την ηλεκτρι−
κή ενέργεια που τροφοδοτεί το Σύστηµα, απευθείας ή 
µέσω του ∆ικτύου, 

β) ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, για 
την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο των 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

γ) το Κ.Α.Π.Ε., για την ηλεκτρική ενέργεια που παρά−
γεται από αυτόνοµους σταθµούς οι οποίοι δεν τροφο−
δοτούν το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Για το σκοπό αυτόν, το 
Κ.Α.Π.Ε. εγκαθιστά τις κατάλληλες µετρητικές διατάξεις 
µε δαπάνες του παραγωγού που υποβάλλει αίτηση για 
έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.

2. Ως Φορέας Ελέγχου του Συστήµατος Εγγύησης 
ορίζεται η Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. επιβλέπει, ως Αρµόδια Αρχή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, την 
αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος Εγγύησης Προ−
έλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, χειρίζεται θέµατα 
αµοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης 
που εκδίδονται από τις Αρµόδιες Αρχές άλλων κρατών 
− µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και 
συνεργάζεται µε τις Αρχές αυτές.

Άρθρο 17 
Περιεχόµενο και ∆ιαδικασία έκδοσης 

των Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Με τις Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιείται η ενέρ−
γεια που παράγεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Στις Εγγυήσεις Προέλευσης αναγράφονται, τουλάχι−
στον, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για το οποίο 
αυτές εκδίδονται, η καθαρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που παράγεται κατά το διάστηµα αυτό, το είδος 
της πηγής από την οποία προέρχεται η ενέργεια, η θέση 
εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής της, η Εγκατε−
στηµένη Ισχύς του οικείου σταθµού, ο Παραγωγός και 
η ηµεροµηνία έκδοσής τους.

2. Για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος Παραγω−
γός υποβάλλει σχετική αίτηση στον αρµόδιο Φορέα 
Έκδοσης. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µε 
βάση επαρκή στοιχεία και ακριβείς πληροφορίες που 
παρέχονται από τον Παραγωγό για την πιστοποίηση 
της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα 
πιστοποιηµένα στοιχεία µετρήσεων του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος ή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του 
∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Τα στοιχεία 
αυτά κοινοποιούνται, µε ευθύνη του Παραγωγού, στο 
Φορέα Ελέγχου. 

3. Αν προκύπτει βάσιµη αµφιβολία για την εγκυρότητα 
και την ακρίβεια των στοιχείων και των πληροφοριών, 
µε βάση τα οποία εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης, 
ο αρµόδιος Φορέας Έκδοσης µπορεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφασή του, να αρνηθεί την έκδοση των Εγγυήσεων 
Προέλευσης. 

4. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιούν την παρα−
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., για χρονικό δι−
άστηµα, τουλάχιστον, τριάντα (30) ηµερών. Ο αρµόδιος 
Φορέας Έκδοσης µπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί 
τις Εγγυήσεις Προέλευσης ή να εκδίδει νέες, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης 
ή έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 18.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1417
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1418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5. Αν µεταβληθεί το πρόσωπο του κατόχου άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε., 
οι Εγγυήσεις Προέλευσης µεταβιβάζονται στο νέο κά−
τοχο από τον αρµόδιο Φορέα έκδοσής τους. Για τη 
µεταβίβαση αυτή ενηµερώνεται η Ρ.Α.Ε., µε ευθύνη του 
αρχικού κατόχου.

6. Κάθε Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης 
τηρεί ειδικό µητρώο, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορ−
φή. Στο µητρώο αυτό καταχωρίζονται οι εκδιδόµενες 
Εγγυήσεις Προέλευσης µε τα διαλαµβανόµενα σε αυ−
τές στοιχεία, καθώς και κάθε σχετική τροποποίηση ή 
ανάκλησή τους. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα 
ελεύθερης πρόσβασης στο ειδικό µητρώο.

7. Για τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδει το 
Κ.Α.Π.Ε. κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16, ο ενδιαφερόµενος Παραγωγός καταβάλλει 
σε αυτό εύλογη αµοιβή. Το ύψος της αµοιβής αυτής 
συµφωνείται, κατά περίπτωση, µεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. και 
του Παραγωγού και είναι ανάλογο µε το κόστος των 
απαι− τούµενων εργασιών για τη σχετική πιστοποίηση. 
Αν προκύψει διαφωνία µεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. και του ενδι−
αφερόµενου Παραγωγού για το ύψος της αµοιβής, αυτή 
καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε., µε αιτιολογηµένη απόφασή 
της, µετά από αίτηση του Παραγωγού.

Άρθρο 18 
Μηχανισµός ∆ιασφάλισης

1. Για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋπο−
θέσεων έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης και της 
ακρίβειας των στοιχείων και των πληροφοριών µε βάση 
τα οποία αυτή εκδίδεται, ο Φορέας Έκδοσης και τα 
εξουσιοδοτούµενα από αυτόν πρόσωπα, µε την επιφύλα−
ξη της τήρησης του επιχειρηµατικού απορρήτου, έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στον οικείο σταθµό παραγωγής 
και σε κάθε στοιχείο και πληροφορία, που αφορούν το 
σταθµό αυτόν. Ο Παραγωγός οφείλει να διευκολύνει το 
έργο του Φορέα Έκδοσης και των εξουσιοδοτούµενων 
από αυτόν προσώπων.

2. Αν ο Φορέας Έκδοσης είναι ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να 
συνεργάζεται µαζί του και να παρέχει τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για το σκοπό 
που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. 

3. Για την εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων 
Προέλευσης και του Μηχανισµού ∆ιασφάλισής του, µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη 
της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται, ιδίως: 

α) Η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης. 

β) Η προθεσµία εντός της οποίας ο αρµόδιος Φορέας 
Έκδοσης υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόµενες 
αιτήσεις και οι έννοµες συνέπειες που προκύπτουν από 
τη µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

γ) Ο τύπος και το περιεχόµενο των Εγγυήσεων Προ−
έλευσης, κατά αρµόδιο Φορέα Έκδοσης.

δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τρο−
ποποίησης, µεταβίβασης, ανάκλησης ή έκδοσης νέων 
Εγγυήσεων Προέλευσης.

ε) Τα θέµατα που αφορούν τη συνεργασία των Φο−
ρέων Έκδοσης και του Φορέα Ελέγχου µε τις αρµόδιες 
Αρχές των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) και τρίτων χωρών, καθώς και η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις της αµοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυ−
ήσεων Προέλευσης που εκδίδονται από άλλα κράτη 
− µέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες.

στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτο−
µέρεια για την εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων 
Προέλευσης και του Μηχανισµού ∆ιασφάλισής του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

 Άρθρο 19
Επιτροπή Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης 

Κλίµακας για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή 
Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης Κλίµακας 
στους τοµείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η Επιτροπή αυτή, η 
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης, εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, αποτελείται από: 

α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
ως πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,

γ) τον Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,

δ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων,

ε) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτι−
σµού,

στ) τον Πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ή τον αναπληρωτή του 
που ορίζεται από αυτόν,

ζ) τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. ή τον αναπληρωτή του που 
ορίζεται από αυτόν,

η) τον Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Ε. ή τον αναπληρωτή του 
που ορίζεται από αυτόν,

θ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων 
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης,

ι) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτροπαραγω−
γής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την ταχεία προ−
ώθηση επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που 
αφορούν σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας µε Εγκατεστηµένη Ισχύ ίση ή µεγαλύτερη των τρι−
άντα (30) MWe ή συνολικό προϋπολογισµό άνω των 
τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ (Επενδυτικά 
Σχέδια Μεγάλης Κλίµακας για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κα−
θώς και την επίλυση κάθε ζητήµατος που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η Επιτροπή 
επιλαµβάνεται των θεµάτων της αρµοδιότητάς της είτε 
αυτεπάγγελτα είτε µετά από, επαρκώς αιτιολογηµένο, 
αίτηµα του ενδιαφεροµένου.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτρο−
πή:

α) Μεριµνά για την ταχεία υλοποίηση των ανωτέρω 
επενδύσεων, συντονίζοντας και κατευθύνοντας τις αρ−
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µόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες 
που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

β) Εξετάζει κάθε υπόθεση σχετική µε τις επενδύσεις 
της παραγράφου 2 και συµβάλλει στην επίλυση των 
αναφυόµενων προβληµάτων, διατυπώνοντας, προς τού−
το, τις κατάλληλες προτάσεις.

γ) ∆ιαµεσολαβεί για την άρση κάθε αµφισβήτησης ή 
διαφοράς που ανακύπτει κατά τη διαδικασία αδειοδό−
τησης των έργων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., µεταξύ των ενδια−
φεροµένων και των αρµόδιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
των κειµένων διατάξεων και απευθύνεται, προς τούτο, 
στους διοικητικούς προϊστάµενους και την πολιτική 
ηγεσία των αρµόδιων υπηρεσιών. 

δ) Υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στους, 
κατά περίπτωση, συναρµόδιους Υπουργούς, εισηγήσεις 
µε προτάσεις για την προώθηση των επενδύσεων στους 
τοµείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λύσεις για την αντιµετώ−
πιση σχετικών ζητηµάτων. 

4. Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή υποστή−
ριξη από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Άρθρο 20 
Επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός τριών µηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και αποτελείται 
από: 

α) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων 
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικο−
νοµικών, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών,

γ) έναν εκπρόσωπο του ∆ιαχειριστή του Ελληνι−
κού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), που ορίζεται από το διοικητικό του συµ−
βούλιο,

δ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτροπαρα−
γωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης,

ε) τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλ−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων,

στ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,

ζ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου Πολιτισµού,

η) έναν ειδικό επιστήµονα της Ρ.Α.Ε. που υποδεικνύεται 
από τον πρόεδρό της.

2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή το συντονισµό των 
αρµόδιων υπηρεσιών και την παροχή, σε αυτές, κάθε 
αναγκαίας υποστήριξης για: 

α) Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθµών Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µι−
κρότερη ή ίση των 30 MWe ή µε προϋπολογισµό επένδυ−
σης µικρότερο των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) 
ευρώ. 

β) Την ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων στους το−
µείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή 
µπορεί να:

α) Εξετάζει κάθε υπόθεση που αφορά επενδύσεις 
σε έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 2 και µεριµνά για την επίλυση των αναφυόµενων 
προβληµάτων. Ελέγχει, µεταξύ άλλων, την τήρηση της 
διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των προθεσµιών 
που ορίζονται για την έκδοση γνωµοδοτήσεων και τη 
χορήγηση εγκρίσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, 
εκδιδόµενων κανονιστικών αποφάσεων. Η Επιτροπή 
επιλαµβάνεται των θεµάτων της είτε αυτεπάγγελτα 
είτε µετά από επαρκώς αιτιολογηµένο αίτηµα του εν−
διαφεροµένου είτε κατόπιν παραποµπής τους από την 
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 19. Η Επιτρο−
πή, για κάθε εξεταζόµενη υπόθεση, υποβάλλει σχετική 
έκθεση στον Υπουργό Ανάπτυξης, τους συναρµόδιους 
Υπουργούς και τη Ρ.Α.Ε..

β) Υποβάλλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε., έκθεση στην 
οποία περιγράφονται και τεκµηριώνονται τα σηµαντι−
κότερα προβλήµατα που αφορούν επενδύσεις στους 
τοµείς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και προτάσεις για 
την επίλυσή τους.

4. Η Επιτροπή, κατά τις συνεδριάσεις της, µπορεί να 
καλεί, κατά περίπτωση, αρµόδιους ∆ιευθυντές ή στε−
λέχη άλλων Υπουργείων ή εποπτευόµενων από αυτά 
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
οργανισµών, καθώς και εκπροσώπους του Ελληνικού 
Κέντρου Επενδύσεων, του Κ.Α.Π.Ε., των συλλογικών και 
επιστηµονικών φορέων και των επενδυτών στους τοµείς 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει, τακτικά, µία φορά κάθε 
δύο (2) µήνες και, εκτάκτως, όταν προκύπτουν ανάγκες 
κατά την κρίση του προέδρου της. 

6. Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής 
της, µπορεί να συνεργάζεται µε αρµόδιες υπηρεσίες 
και φορείς του ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου το−
µέα, που οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της και να 
παρέχουν σε αυτήν, έγκαιρα, κάθε αναγκαίο στοιχείο 
και χρήσιµη πληροφορία. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης ρυθµίζονται τα θέµατα 
της γραµµατειακής, της τεχνικής και της επιστηµονικής 
υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε ειδικότερο 
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουρ−
γία της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, στην 
Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη από τη 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

Άρθρο 21 
Εκθέσεις για την προώθηση των Α.Π.Ε. 

1. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης εγκρίνει εθνική έκθεση για την προώθηση 
των Α.Π.Ε. και µεριµνά για τη δηµοσίευση αυτής µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από το 
Κ.Α.Π.Ε. και περιλαµβάνει ιδίως:

α) Αναλυτική επισκόπηση της εξέλιξης της διείσδυ−
σης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο ενεργειακό ισοζύγιο 
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της χώρας, καθώς και της επιτελούµενης προόδου των 
επενδύσεων στους τοµείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ιδίως 
σε σχέση µε την επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών 
στόχων.

β) Εντοπισµό και καταγραφή των αιτίων και των γε−
γονότων που εµποδίζουν την αύξηση παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..

γ) Συγκριτικά στοιχεία που αφορούν την προώθηση 
των Α.Π.Ε. στη χώρα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες 
της Ε.Ε..

Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δηµοσιεύεται µέχρι 
την 1η Οκτωβρίου 2007.

2. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε δεύτερου έτους, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει αναλυτική έκθεση που 
αναφέρεται στην επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών 
στόχων και µεριµνά για τη δηµοσίευση αυτής µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο. 

Η έκθεση αυτή συντάσσεται από τη Ρ.Α.Ε. και περι−
λαµβάνει:

α) Αναφορά των κλιµατικών παραγόντων που ενδέχε−
ται να επηρεάσουν την υλοποίηση των ανωτέρω στό−
χων. Στην έκθεση διευκρινίζονται τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί σχετικά µε την υλοποίηση των εθνικών δεσµεύ−
σεων για τις κλιµατικές µεταβολές. 

β) Αξιολόγηση των µέτρων που αναφέρονται στην 
προηγούµενη περίπτωση, καθώς και των µέτρων που 
λαµβάνονται για τον περιορισµό των νοµοθετικών, κα−
νονιστικών, διοικητικών ή άλλων εµποδίων και για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης των Α.Π.Ε.. 

γ) Προτάσεις ενεργειακής πολιτικής και µέτρων εφαρ−
µογής, για την υλοποίηση των εθνικών ενδεικτικών στό−
χων, σύµφωνα µε τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου.

Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δηµοσιεύεται µέχρι 
την 1η Οκτωβρίου 2008.

3. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε πέµπτου έτους, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει αναλυτική έκθεση για την 
επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων και µεριµνά 
για τη δηµοσίευση αυτής µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η 
έκθεση αυτή συντάσσεται από τη Ρ.Α.Ε. και περιλαµ−
βάνει:

α) Καθορισµό των εθνικών ενδεικτικών στόχων, σχε−
τικά µε τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από Α.Π.Ε. στη µελλοντική κατανάλωση ηλε−
κτρικής ενέργειας, για την επόµενη δεκαετία.

β) Περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί ή µελε−
τώνται, σε εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη των εθνικών 
ενδεικτικών στόχων.

Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δηµοσιεύεται µέχρι 
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 22
∆ιοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται µετά από 
ακρόαση των ενδιαφεροµένων σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) επιβάλλεται, ανάλογα µε τη 
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, πρόστιµο 
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) ευρώ, στις περιπτώσεις που: 

α) ∆εν ενηµερώνεται ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής, σύµ−
φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4.

β) ∆εν ενηµερώνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και η 
Ρ.Α.Ε., όταν δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας 
παραγωγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ−
θρου 3.

γ) Αναγράφονται στις Εγγυήσεις Προέλευσης ανακρι−
βή στοιχεία, κατά παράβαση των διατάξεων της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 17.

δ) Παραβιάζονται επιτακτικές διατάξεις του παρόντος 
νόµου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των αποφάσεων 
της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 5, ή οι όροι των αδειών 
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου.

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται µετά 
από πρόταση της Ρ.Α.Ε., µπορεί να αναπροσαρµόζονται 
τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίµων που 
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο.

3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται υπέρ του Ελ−
ληνικού ∆ηµοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).

4. Η επιβολή των προστίµων κατά τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν αποκλείει την επιβολή, για την 
ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προ−
βλέπονται από άλλες κείµενες διατάξεις ή ποινικών κυ−
ρώσεων κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 

5. Αν παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος νόµου, 
σύµφωνα µε τις οποίες χορηγούνται οι προβλεπόµενες 
από τις διατάξεις του άδειες ή δεν τηρούνται οι όροι 
των αδειών αυτών, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί, µετά 
από γνώµη της Ρ.Α.Ε., να ανακαλεί τις ανωτέρω άδειες. 
Οι άδειες µπορεί να ανακαλούνται παράλληλα µε την 
επιβολή προστίµων.

Άρθρο 23
Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί να κωδικοποιούνται, 
σε ενιαίο κείµενο, οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
που διέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
οποιαδήποτε πηγή και αν παράγεται αυτή. Κατά την 
κωδικοποίηση επιτρέπεται να µεταβάλλεται η σειρά των 
άρθρων, ο ορισµός των υποτίτλων τους, η διαίρεση της 
ύλης σε τµήµατα και κεφάλαια, καθώς και η συντακτική 
βελτίωση και κάθε αναγκαία φραστική µεταβολή, χωρίς 
αλλοίωση της έννοιας του κειµένου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Α. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται, 
ως εξής:

 «2. Για την εκτέλεση έργων υποδοµής, την εγκατάστα−
ση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, την κατασκευή υποσταθµών και κάθε, εν γένει, τε−
χνικού έργου που αφορά την υποδοµή και εγκατάσταση 
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σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., στα οποία περιλαµβάνο−
νται και τα έργα σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 και των 
συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων µεταφοράς και 
διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων 
µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, απαιτείται σχετική 
έγκριση επέµβασης. Η έγκριση αυτή, που ενσωµατώνε−
ται στην απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.), χορηγείται:

 α) Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
µων, κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εφόσον 
πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρ−
µόδιες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. 

β) Από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, 
κατά την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης, µετά από 
γνώµη της αρµόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, 
εφόσον πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 
οποίων αρµόδιες είναι οι περιφερειακές ή οι νοµαρχι−
ακές υπηρεσίες Περιβάλλοντος.»

 2. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διαδικα−
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 για 
το χαρακτηρισµό, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, 
περιοχής όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθµών 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., η σχετική διαδικα−
σία κινείται παράλληλα µε τη διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης Ε.Π.Ο. και η προθεσµία για την έκδοση αυτής 
παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία του 
άρθρου 14.

Β. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 2 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στις περιπτώσεις σταθµών αυτοπαραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) ή από Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότη−
τας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι χώροι όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο σταθµός, απαιτείται να είναι όµοροι 
µε τους χώρους όπου γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να 
τροφοδοτείται από το σταθµό µε απευθείας γραµµή.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του  ν. 
2244/1994 προστίθεται φράση, ως εξής: «καθώς επίσης 
και τα έργα σύνδεσης των σταθµών Α.Π.Ε.».

Γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) εφεδρικούς σταθµούς, ανεξάρτητα από την ισχύ 
τους, που λειτουργούν µόνο σε περίπτωση διακοπής 
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυ−
ναµίας του Συστήµατος ή του ∆ικτύου. Αν οι σταθµοί 
αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους 
προβλεπόµενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.» 

∆. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παρά−
γραφος 9, ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
µικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται 
η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, πα−
ραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώ−

ρου ή πυθµένα θάλασσας για την εκτέλεση εργασιών 
εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από Α.Π.Ε.. Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και 
η τοποθέτηση υποσταθµών, καθώς και η κατασκευή 
κάθε έργου που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση του 
σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.

Για την παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώµατος, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια 
Κτηµατική Υπηρεσία, την οποία κοινοποιεί στον Υπουρ−
γό Ανάπτυξης. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική περι−
γραφή του έργου. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει το 
σχετικό φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσµί−
ας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, 
στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία 
Ε.Π.Ο., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Η απόφαση Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στην αρµόδια Κτηµα−
τική Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης παραχώ−
ρησης, κατά το πρώτο εδάφιο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Α. 1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής µετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, επιβαρύνεται, 
από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του σταθ−
µού του, µε ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
ή του ∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Από 
την καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι 
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
συστήµατα. 

2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά 
την προηγούµενη παράγραφο παρακρατούνται από 
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και αποδίδονται, κατά πο−
σοστό 80%, στον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού, εντός των διοικητικών ορίων 
του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και 
κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, 
από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η 
γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το 
∆ίκτυο. Αν ο σταθµός είναι εγκατεστηµένος εντός των 
διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα 
ποσά από το ειδικό τέλος κατανέµονται, σε αυτούς, 
ανάλογα µε την ισχύ των µονάδων του σταθµού που 
είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή του κάθε Ο.Τ.Α. ή, 
προκειµένου για υδροηλεκτρικό σταθµό µε Εγκατεστη−
µένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, 
ανάλογα µε το µήκος του τµήµατος του αγωγού που 
είναι εγκατεστηµένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Αν η 
γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το 
∆ίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του 
ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέµονται 
σε αυτούς ανάλογα µε το µήκος του τµήµατος της 
γραµµής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε 
Ο.Τ.Α.. Το σηµείο σύνδεσης του σταθµού καθορίζεται 
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1422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

µε τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από 
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.

3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγ−
γράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισµού 
εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού («Έσοδα από 
σταθ−µούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώ−
σιµων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά 
και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση 
έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός των ορίων 
του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο σταθµός ή διέρχεται η γραµµή σύν−
δεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια 
του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κατά την εκτέλε−
ση και λειτουργία των έργων αυτών, µε µέριµνα του 
οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική 
σήµανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών 
πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραµµατέα 
της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριµήνου 
κάθε επόµενου έτους, έκθεση µε τον απολογισµό της 
αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ει−
δικό τέλος. 

4. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταµειακή υπη−
ρεσία, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατατίθενται στην 
οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), υπέρ του 
δικαιούχου Ο.Τ.Α., ο οποίος και ενηµερώνεται εγγρά−
φως.

5. Εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, οι αρµόδιοι 
∆ιαχειριστές ενηµερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό 
Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαι−
ούχο, κατά το προηγούµενο έτος.

6. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας 
ασκεί έλεγχο νοµιµότητας για την αξιοποίηση, από τους 
δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από 
το ειδικό τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική 
έκθεση, στο τέλος κάθε έτους. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆η−
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται 
η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του πα−
ρόντος άρθρου.

Β. 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που 
ενισχύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 
(ΦΕΚ 261 Α΄) για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλε−
κτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και αντιστοιχούν στις δαπάνες 
έργων επέκτασης για τη σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο 
περιέρχονται, µετά την ολοκλήρωσή τους, στην κυριότη−
τα του Κυρίου του Συστήµατος ή του ∆ικτύου, κατά τα 
οριζόµενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και τις 
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσι−
οδότησή του, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 
10 του ν. 3299/2004.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η µέθοδος και 
τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης των δαπανών κα−
τασκευής των έργων που αναφέρονται στην προηγού−

µενη παράγραφο στις περιπτώσεις που περισσότεροι 
του ενός χρήστες συνδέονται µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. 
και προκύπτουν θέµατα επιµερισµού του κόστους της 
σύνδεσης αυτής µε επιστροφή ποσών στους αρχικά 
συνδεόµενους χρήστες.

3. Η ρύθµιση των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 
καταλαµβάνει και τις εγκριτικές αποφάσεις Επενδυτικών 
Σχεδίων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, καθώς και τις εκκρεµείς αιτήσεις που 
έχουν κατατεθεί για την υπαγωγή τους στις διατάξεις 
του νόµου αυτού.

Γ. Στο τέλος του πρώτου στίχου της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 
145 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 
3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), µετά τη λέξη «Κέρκυρα» δια−
γράφεται το κόµµα και προστίθεται η φράση «και στο 
νοµό Χαλκιδικής».

∆. 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3438/ 
2006 (ΦΕΚ 33 Α΄) στους στίχους 13 και 14 διαγράφεται 
η φράση: «για τα οποία ισχύουν τα κωλύµατα που ορί−
ζονται στην παράγραφο 5.».

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3438/2006 προστίθεται παρά−
γραφος 3, ως εξής: 

«3. Στην Ειδική Επιστηµονική Γραµµατεία συνιστώνται 
πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών µε σύµβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) του Προέδρου και τρεις 
(3) του Επιστηµονικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Σ., για την 
υποστήριξη του έργου τους.

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται µε αντίστοι−
χες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστηµονικού 
Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, 
αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).»

Άρθρο 26

1. Αν, στους διαγωνισµούς που διενεργεί ο ∆ιαχειρι−
στής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 
1999, όπως ισχύει, πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που κα−
τέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναδει−
χθεί ανάδοχος είτε, το ίδιο, αυτοτελώς είτε ως µέλος 
κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων 
ή αν ο ανάδοχος αυτός µε τις προηγούµενες ιδιότητες 
υποκατασταθεί νόµιµα, η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας τροποποιείται, κατά περίπτωση, στο όνοµα 
του νέου προσώπου το οποίο υπογράφει τις σχετικές 
συµβάσεις ή στο όνοµα του προσώπου που υποκαθιστά 
τον ανάδοχο, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Η απόφαση αυτή εκδίδε−
ται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η προ−
θεσµία υποβολής αντιρρήσεων σύµφωνα µε τον Κανο−
νισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, που έχει κυρωθεί µε την υπ’ αριθµόν ∆5−
ΗΛ/Β/Φ.1/17951/  8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης (ΦΕΚ 1498 Β΄), ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες από 
τη σχετική δηµοσιοποίηση της πρόθεσης της Ρ.Α.Ε. να 
εισηγηθεί τροποποίηση της σχετικής άδειας. 

 Για την υποκατάσταση του αναδόχου στις συµβάσεις 
που αποτελούν αντικείµενο των ανωτέρω διαγωνισµών 
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απαιτείται σχετική έγκριση, η οποία χορηγείται µε από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του 
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και γνώµη της Ρ.Α.Ε.. 

2. Για την τροποποίηση άδειας εγκατάστασης και λει−
τουργίας των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, 
το αρµόδιο όργανο αποφασίζει εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται, αµελλητί, 
στον Υπουργό Ανάπτυξης, που αποφασίζει για την τρο−
ποποίηση της σχετικής άδειας, εντός δέκα (10) ηµερών 
από τη λήψη του σχετικού φακέλου. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του  ν. 
2773/1999, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Ως κριτήριο ανάθεσης, κατά το προηγούµενο εδά−
φιο µπορεί να ορισθεί και η προσφορά χαµηλότερης 
τιµής.»

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ανα−
δροµικά από 1.4.2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τις οποίες δεν 
έχει εκδοθεί η σχετική γνωµοδότηση της Ρ.Α.Ε. κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αξιολογούνται 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 
του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί µε την υπ’ αριθ−
µόν ∆5−ΗΛ/Β/Φ.1/17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και το κριτήριο της περίπτωσης δ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 
του νόµου αυτού. 

2. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µε σκοπό τη χορή−
γηση άδειας εγκατάστασης, την έκδοση γνωµοδότησης 
για Π.Π.Ε.Α., τη χορήγηση έγκρισης επέµβασης ή έκδοση 
απόφασης παραχώρησης δασικής έκτασης, την έκδο−
ση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την 
έκδοση άδειας λειτουργίας και για τις οποίες δεν έχει 
εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη µέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου, αξιολογούνται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής 
των αιτήσεων αυτών.

3. Άδειες λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
παρατείνονται αυτοδικαίως και λήγουν είκοσι (20) έτη 
από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.

4. Από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
νόµου εξαιρείται η υδραυλική ενέργεια που παράγεται 
από υδροηλεκτρικούς σταθµούς, οι οποίοι διαθέτουν 
συνολική Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των είκοσι 
(20) MWe.

5. Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των 
οποίων οι σταθµοί τελούν σε εµπορική λειτουργία κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οφείλουν, από 
το χρονικό αυτό σηµείο, τη διαφορά µεταξύ του πο−

σοστού του ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. που ήδη κα−
ταβάλλουν και του ποσοστού 2,5% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 25, µέχρι τη λήξη των πέντε 
(5) ετών της εµπορικής λειτουργίας του σταθµού τους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν και για τους παραγωγούς αυτούς 
οι διατάξεις των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδα−
φίων της παραγράφου 1 και των λοιπών παραγράφων 
του άρθρου 25. 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.2244/1994, 
όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 24 στοιχείο Β, 1 του 
παρόντος νόµου, εφαρµόζεται µέχρι την έναρξη ισχύος 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και του Κώδικα 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

7. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή 
στα άρθρα 35 έως 39 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, η 
παραποµπή αυτή λογίζεται ότι γίνεται στα άρθρα 9, 10, 
12 και 13 του παρόντος νόµου. 

8. Ο κάτοχος του δικαιώµατος διαχείρισης του γε−
ωθερµικού πεδίου οφείλει, εντός της προθεσµίας που 
ορίζεται στη σχετική άδεια, να υπογράψει σύµβαση 
πώλησης γεωθερµικού προϊόντος µε τον κάτοχο της 
άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε τους όρους και το 
τίµηµα που περιγράφονται λεπτοµερώς στη σχετική 
άδεια παραγωγής. 

9. Η συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγε−
ται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθορίζεται σε ποσοστό 20,1% µέχρι το 2010 
και σε ποσοστό 29% µέχρι το 2020, κατά τα προβλεπό−
µενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας.

10. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υδρο−
ηλεκτρικών σταθµών µετά την 22.12.2009, απαιτείται 
κατάρτιση και έγκριση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών 
Πόρων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του ν. 3199/ 
2003 (ΦΕΚ 280 Α΄).

11. Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθµούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται σε ισχύ 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δεν έχουν 
ανανεωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
ν. 2773/1999, όπως ισχύει, µπορεί να παραταθούν για 
δέκα (10) επιπλέον έτη, κατά τα οριζόµενα στην παρά−
γραφο 2 του άρθρου 12. Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύουν 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόµου αυτού.

Άρθρο 28
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ−
γούνται:

1. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 3, καθώς και το άρθρο 10 του ν. 3175/2003.

β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 35 και τα 
άρθρα 36, 37, 38 και 39 του ν. 2773/1999.

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.2244/1994.
δ) Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του 

ν. 2244/1994, όπως ισχύει, κατά το µέρος που αφορούν 
σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή από εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαρα−
γωγής. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραπο−
µπή στις διατάξεις των παραγράφων αυτών για τους 
ανωτέρω σταθµούς, η παραποµπή αυτή λογίζεται ότι 
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γίνεται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 24, στοιχείο Γ 
του παρόντος νόµου. 

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε 
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ανα−
φέρεται σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν.

Άρθρο 29

1. Στο άρθρο 40 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313 Α΄) προ−
στίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του 
άρθρου 9 και την έγκριση των πρότυπων συµβάσεων 
Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, 
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 8, για την άσκηση του δικαιώµατος πρό−
σβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. και τη χρήση αυτού συνάπτονται 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου µεταξύ της ∆.Ε.Π.Α. Α.Ε. 
και των προσώπων που έχουν δικαίωµα πρόσβασης 
στο Ε.Σ.Φ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η 
διαδικασία σύναψης, το περιεχόµενο και οι όροι των 
συµβάσεων αυτών.»

Άρθρο 30

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄), που προστέθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 
Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. και Τε−
χνοπόλεων, η αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών 
αίρεται µετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής της 
πολεοδοµικής µελέτης.»

Άρθρο 31

1. Συνιστάται ειδικό πρόγραµµα υπό την επωνυµία «∆Ι−
Ο∆ΟΣ», µε σκοπό την παροχή στους προπτυχιακούς 
και µεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων της Ανώτατης εκπαίδευσης, προνοµιακής 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Internet) και σε τεχνολο−
γίες της πληροφορίας, σε συνεργασία µε φορείς του 
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µε χρήση των υποδοµών 
των φορέων αυτών.

Το πρόγραµµα «∆ΙΟ∆ΟΣ» καταρτίζεται από την Ειδική 
Επιτροπή της παραγράφου 3, σύµφωνα µε το περιεχό−
µενο της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 
4 και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

2. Σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή παρέχεται η δυνα−
τότητα προνοµιακής πρόσβασης στις υπηρεσίες της 
παραγράφου 1, για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε τα προ−
βλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις έτη φοίτησής του. 
Σε κάθε φοιτητή που εγγράφεται για τη λήψη µεταπτυ−
χιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώµα−
τος, παρέχεται η δυνατότητα προνοµιακής πρόσβασης 
στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 για τουλάχιστον δύο 
(2) και τέσσερα (4) έτη από την οικεία εγγραφή τους, 
αντίστοιχα.

3. Στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Ειδική Επιτρο−
πή. Η Επιτροπή αυτή παρακολουθεί την υλοποίηση και 
εξέλιξη του προγράµµατος «∆ΙΟ∆ΟΣ» και υποβάλλει 
προτάσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό Ανάπτυξης 

για τη βελτίωση και προσαρµογή στα δεδοµένα των 
εξελίξεων  του ανωτέρω προγράµµατος. Η Ειδική Επι−
τροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, αποτελείται από:

α. τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, 
ως Πρόεδρο, 

β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 
από τον οικείο Υπουργό, 

γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον οικείο 
Υπουργό,

δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων µε τον αναπληρωτή του, που ορίζο−
νται από τον οικείο Υπουργό, 

ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 
από τον οικείο Υπουργό, 

στ. έναν εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων 
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη σύνοδο 
αυτή,

ζ. έναν εκπρόσωπο της Συνόδου των Προέδρων των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) µε τον 
αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη σύνοδο αυτή, 
και

η. έναν εκπρόσωπο της ανώνυµης εταιρίας του ∆η−
µοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας» µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 
από τον Πρόεδρο αυτής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται 
η διάρκεια και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών της 
παραγράφου 1 προς τους δικαιούχους των υπηρεσιών 
αυτών, η διαδικασία προσδιορισµού του καταβαλλόµε−
νου από αυτούς αντιτίµου προς τους παρόχους, κατά 
είδος παρεχόµενων υπηρεσιών, οι φορείς του δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
«∆ΙΟ∆ΟΣ» και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία 
λεπτοµέρεια.

Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την εφαρµογή 

της συνολικής επιχορήγησης

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄) προστίθεται στοιχείο 
ια΄ ως εξής:

«ια) «Συνολική επιχορήγηση»: Το µέρος ενός επιχειρη−
σιακού προγράµµατος ή ενιαίου εγγράφου προγραµ−
µατισµού ή προγράµµατος κοινοτικής πρωτοβουλίας 
ή στήριξης της τεχνικής βοήθειας και των καινοτόµων 
ενεργειών που χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για την 
ενίσχυση πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η υλοποίη−
ση και η διαχείριση του οποίου µπορεί, κατά τον Κανονι−
σµό, να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους 
φορείς σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του παρόντος.»
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2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 2860/2000 προστίθεται 
άρθρο 24Α µε το παρακάτω περιεχόµενο:

« Άρθρο 24Α

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆η−
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα−
θορίζονται οι όροι εφαρµογής συνολικής επιχορήγησης 
στα πλαίσια Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµ−
µάτων για τα µικρά νησιά και τις αποµακρυσµένες νησι−
ωτικές περιοχές και ιδιαίτερα ο σκοπός, το αντικείµενο, 
ο φορέας, ο τρόπος και το ύψος χρηµατοδότησης, οι 
διαδικασίες, τα όργανα υλοποίησης και διαχείρισης και 
η εποπτεία και ρυθµίζεται ο τρόπος και η διαδικασία 
καταβολής δαπανών στους ενδιάµεσους φορείς της 
επόµενης παραγράφου για την πληρωµή επί µέρους 
αναδόχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό 
θέµα.

Σε περίπτωση που η συνολική επιχορήγηση αφορά 
στην εκπόνηση µελετών ή στην εκτέλεση τεχνικών έρ−
γων και εφόσον απαιτείται από το σκοπό, τη φύση και 
το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του ενδιάµεσου φορέα, 
µε την απόφαση καθορίζονται, ειδικώς και κατά παρέκ−
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι αρµοδιότητες 
ανάθεσης και διοίκησης των µελετών ή έργων και τα 
αποφαινόµενα όργανα, µε την επιφύλαξη των σχετικών 
διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.

2. Σε εκτέλεση της κοινής υπουργικής απόφασης της 
προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται απόφαση της 
∆ιαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που εγκρίνεται από 
την Επιτροπή Συντονισµού της παραγράφου 4 του πα−
ρόντος, µε την οποία η συνολική επιχορήγηση εντάσ−
σεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ανατίθεται η 
υλοποίηση και η διαχείρισή της σε έναν ή περισσότε−
ρους ενδιάµεσους φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι 
ή εκπροσω−πούνται στις Περιφέρειες εφαρµογής των 
σχεδιαζόµενων µέτρων. Οι ενδιάµεσοι φορείς, στους 
οποίους συµπεριλαµβάνονται οργανισµοί τοπικής αυτο−
διοίκησης, οργανισµοί περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς 
και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί κοινής ωφέλειας, πρέ−
πει να εξυπηρετούν σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος, 
να διαθέτουν αναγνωρισµένη ικανότητα και πείρα στη 
διοικητική και οικονοµική διαχείριση και πολυετή πείρα 
στο συγκεκριµένο τοµέα στον οποίο αναφέρεται το Επι−
χειρησιακό Πρόγραµµα και, γενικά, να πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 27 του Κανονισµού. Κατ’ εξαίρεση 
και σε περιορισµένες και αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
η ανάθεση είναι δυνατή και σε ενδιάµεσους φορείς που 
δεν είναι εγκατεστηµένοι και δεν εκπροσωπούνται στις 
ενδιαφερόµενες Περιφέρειες.

Στους ενδιάµεσους φορείς µπορεί να ανατίθεται µε 
προγραµµατική σύµβαση και η εκτέλεση πράξεων σχε−

τικών µε τη συνολική επιχορήγηση από τις επί µέρους 
αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους, της τοπικής αυτοδι−
οίκησης ή από τα νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται 
από αυτούς και για λογαριασµό τους. Οι ενδιάµεσοι 
φορείς µπορούν να έχουν και την ιδιότητα του τελικού 
δικαιούχου.

3. Οι ενδιάµεσοι φορείς, στους οποίους ανατίθεται η 
εφαρµογή και η διαχείριση της συνολικής επιχορήγη−
σης, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, 
συνάπτουν σύµβαση µε τον Προϊστάµενο της ∆ιαχει−
ριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε 
την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και 
η διαδικασία εποπτείας της συνολικής επιχορήγησης. 
Στην ανωτέρω σύµβαση εξειδικεύονται, µεταξύ άλλων, 
τα εφαρµοστέα µέτρα, τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, 
οι όροι και τα ποσοστά παρέµβασης των Ταµείων, συ−
µπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης των τόκων που 
ενδεχοµένως θα προκύψουν, οι διαδικασίες ελέγχου, 
πληρωµής και αξιολόγησης και κάθε άλλο αναγκαίο 
στοιχείο.

4. Για το συντονισµό, την παρακολούθηση, την αξι−
ολόγηση και την έγκριση της συνολικής επιχορήγη−
σης συγκροτείται µε την απόφαση της παραγράφου 
1 Επιτροπή Συντονισµού, η οποία αποτελείται από τον 
Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, 
τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, τον Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και τους Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου ή εκπρο−
σώπους τους και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της. 
Με την ίδια απόφαση συνιστάται Τεχνική Γραµµατεία 
υποστηρίξεως της Επιτροπής Συντονισµού, καθορίζεται 
η στελέχωσή της, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 
της, καθώς και η τυχόν αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών 
της, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5. Οι ενδιάµεσοι φορείς υποβάλλουν για έγκριση στην 
Επιτροπή Συντονισµού:

α) Το αναλυτικό πρόγραµµα της συνολικής επιχορή−
γησης.

β) Τα προς ένταξη έργα και υποέργα.
γ) Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της συνολικής επι−

χορήγησης.
δ) Τα αναλυτικά στοιχεία των επί µέρους δαπανών 

εφαρµογής της συνολικής επιχορήγησης και
ε) κάθε πρόσθετο στοιχείο που τυχόν καθορίζεται µε 

την απόφαση της παραγράφου 1.»

Άρθρο 33
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ−
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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1426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΦΕΚ 1442 / 02 -10 -2006 

Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας

ηλεκτρικής ενέργειας

στο Σύστηµα και το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1442
2 Οκτωβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.18359
Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το ∆ιασυν−
δεδεµένο ∆ίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
α) το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β) Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµη−

χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε συν−
δυασµό µε το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19).

γ) το ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγω−
γής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας από συµβατικά 
καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168).

δ) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι−
κής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα κυρίως µε το ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207) 
και ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309).

ε) Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129). 

στ) Την υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/2000/6.2.2002 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «∆ιαδικασία έκδοσης αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση ανανεώσιµων πη−
γών ενέργειας και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθ−
µών και τύποι συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρι−
κής ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 158), όπως τροποποιήθηκε µε
τις υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/10200/5.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 902) και
∆6/Φ1/5000/28.3.2003 (ΦΕΚ Β΄ 410) υπουργικές απο−
φάσεις.

ζ) Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλ−
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. ∆5−ΗΛ/Β/οικ.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Την υπογραφείσα στις 3.5.2001 Σύµβαση Παραχώ−

ρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του 
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/3.5.2001 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

θ) Το έγγραφο του ∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστή−
µατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ∆Ε−
ΣΜΗΕ/5515/31.8.2006 µε το οποίο απεστάλη στη Ρυθ−
µιστική Αρχή Ενέργειας εισήγηση µε θέµα «Σύµβαση 
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
ή Υβριδικό Σταθµό»,

ι) Τη γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
υπ’ αριθµ. 301/2006 για έκδοση απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης σχετικά µε τον καθορισµό του τύπου και πε−
ριεχοµένου των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέρ−
γειας στο Σύστηµα και το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006,

ια) το γεγονός ότι η εφαρµογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονοµική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο, αποφασίζουµε

Άρθρο 1 

Το άρθρο 21 της υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/2000/6.2.2002 υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως

«Άρθρο 21
Τύπος σύµβασης αγοραπωλησίας

ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ
∆ιαχειριστή Συστήµατος και Παραγωγού

Η σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που 
συνάπτεται µεταξύ ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και 
Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, για σταθµούς που 
αξιοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συµπαρα−
γωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης 
και συνδέονται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ί−
κτυο της χώρας εκτός αυτού των µη διασυνδεδεµένων 
µε το Σύστηµα νησιών, αναφέρεται πάντοτε σε µέγεθος 
µέγιστης ισχύος που θα παρέχεται από τον Παραγωγό 
και το οποίο µε την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 
9 του ν. 3468/2006 αντιστοιχεί στο µικρότερο από τα 
µεγέθη ισχύος για την οποία έχουν εκδοθεί οι οικείες 
άδειες παραγωγής και εγκατάστασης ή επέκτασης. Η 
εν λόγω σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε τον ακό−
λουθο τύπο:

19093
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19094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήµερα …………………..

ΜΕΤΑΞΥ

Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «∆Ε−
ΣΜΗΕ Α.Ε.», µε την ιδιότητα της ως ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής 
∆ΕΣΜΗΕ), που εδρεύει στ………………… και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κ. …………… …… µε Α.Φ.Μ. ………….. της ∆.Ο.Υ. 
………. δυνάµει της υπ’ αριθµ. …………… αποφάσεως του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου, αφενός

ΚΑΙ
Της …………………….. µε την επωνυµία «……………..» και το δια−

κριτικό τίτλο «………». (που στο εξής και χάριν συντοµίας 
θα καλείται «Παραγωγός»), που εδρεύει στ …………… οδός 
….. αριθ. …….. και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπο−
γραφή της παρούσας σύµβασης από τον κ. ………………… 
µε Α.Φ.Μ. ………….. της ∆.Ο.Υ. (διαχειριστή ή δυνάµει της 
υπ’ αριθµ. απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της) 
[Του ………………(ονοµατεπώνυµο), Α.Φ.Μ. ……… της ∆.Ο.Υ. ……..
ο οποίος κατοικεί στ……………………οδός ………. αριθ. …. (σε πε−
ρίπτωση φυσικού προσώπου)], αφετέρου

που έλαβαν υπόψη:
α) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−

κτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει,

β) τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, που εγκρίθη−
κε µε την υπουργική απόφαση 8989/ 2001 (ΦΕΚ Β΄ 654),

γ) τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλ−
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. ∆5−ΗΛ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) το ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγω−
γής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβα−
τικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ε) το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 
εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιµων πηγών ενέργει−
ας, ρύθµιση θεµάτων της ανωνύµου εταιρείας Ελληνι−
κά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129),

ζ) Το άρθρο 21 της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης ∆6/Φ1/2000/6.2.2002 (ΦΕΚ Β΄ 158), όπως ισχύει,

η) Την από 3.5.2001 υπογραφείσα Σύµβαση Παραχώρη−
σης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του Συ−
στήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/3.5.2001 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

θ) την µε αρ. πρωτ. ……. άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που κατέχει ο Παραγωγός (ή την µε αρ. πρωτ. 
…….. απόφαση µε την οποία του χορηγήθηκε εξαίρεση 
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας), καθώς και

ι) την µε αρ. πρωτ. …….. άδεια εγκατάστασης (ή/και 
επέκτασης) που κατέχει ο Παραγωγός (εφόσον απαι−
τείται),

κ) την από ………….. σύµβαση σύνδεσης συµφωνήθηκαν, 
συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο

Αντικείµενο της Σύµβασης
1. Ο ∆ΕΣΜΗΕ συµφωνεί και αναλαµβάνει την υποχρέω−

ση να αγοράζει από τον Παραγωγό ηλεκτρική ενέργεια 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων που παρατίθενται 
στο προοίµιο της παρούσας, τη λοιπή νοµοθεσία που 
διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους 
όρους της παρούσας Σύµβασης και ο Παραγωγός σύµ−
φωνα µε τις ίδιες άνω διατάξεις και όρους συµφωνεί 
και αναλαµβάνει την υποχρέωση να πωλεί στο ∆ΕΣΜΗΕ 
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται από …………….. 
σταθµό του Παραγωγού που είναι εγκατεστηµένος στη 
θέση ………………. του ∆ήµου (ή της Κοινότητας) ………… του 
Νοµού …………. 

2. Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται µε εναλλασσόµενο 
τριφασικό ρεύµα ονοµαστικής τάσης... V και ονοµαστι−
κής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο 
(50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία των µονάδων 
παραγωγής του Παραγωγού µε το Σύστηµα ή το ∆ια−
συνδεδεµένο ∆ίκτυο. Το µέγιστο όριο της ισχύος που 
θα παρέχεται από τον Παραγωγό θα είναι....... kW (µέση 
τιµή 15 min). 

3. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου πέ−
µπτου της παρούσας, ως ηµεροµηνία έναρξης πώλησης 
της παραγόµενης από το σταθµό του παραγωγού ηλε−
κτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα σύµβαση, συµφωνείται η ηµεροµηνία έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας του σταθµού του Παραγωγού.

Άρθρο δεύτερο
Συµµόρφωση µε τους Κώδικες

και τη σχετική νοµοθεσία

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να ενεργούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης 
Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και 
µε το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Κάθε ζήτηµα, που δεν ρυθµίζεται ρητά από την 
παρούσα σύµβαση, διέπεται από τον Κώδικα ∆ιαχεί−
ρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Άρθρο τρίτο
Προγραµµατισµός λειτουργίας και φόρτισης

 Ο σταθµός του Παραγωγού θα λειτουργεί σύµφωνα 
µε το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, τον 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού 
και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία. 

Άρθρο τέταρτο
Συντελεστής ισχύος Παραγωγού (συνφ)

1. Ο µέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος (συνφ) καθο−
ρίζεται από µετρήσεις που λαµβάνονται στην έξοδο της 
εγκατάστασης του Παραγωγού και υπολογίζεται ως το 
πηλίκο της ωριαίως παραγόµενης ενέργειας (KWh) που 
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εγχέεται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο δια 
της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσµατος των τετρα−
γώνων της ενέργειας αυτής και της παραγόµενης ή της 
απορροφούµενης ωριαίως αέργου ενέργειας (KVArh). 
Καθένα από τα πιο πάνω µεγέθη θα καταγράφεται από 
τους µετρητές που αναφέρονται στο άρθρο ένατο του 
παρόντος.

2. Σε συνθήκες παραγωγής άνω του 50% της ονοµα−
στικής ικανότητας παραγωγής, ο συντελεστής ισχύος 
του Παραγωγού δεν θα πρέπει να είναι χαµηλότερος 
του 0,95 επαγωγικού και θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 
0,95 επαγωγικού (απορρόφηση αέργου ισχύος) και 0,85 
χωρητικού (παραγωγή αέργου ισχύος) σύµφωνα και µε 
τις οδηγίες του ∆ΕΣΜΗΕ. Ειδικά στην περίπτωση µο−
νάδων παραγωγής µε ασύγχρονες γεννήτριες ή µετα−
τροπείς ισχύος χωρίς δυνατότητα ελέγχου του συνφ, ο 
Παραγωγός οφείλει να εγκαταστήσει τον απαιτούµενο 
προς τούτο εξοπλισµό αντιστάθµισης. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία µετά το πέρας της 
δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού διαπιστωθεί ότι 
ο συντελεστής του Παραγωγού δεν τηρείται στα όρια 
που καθορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρ−
θρου, ο Παραγωγός ειδοποιούµενος εγγράφως από το 
∆ΕΣΜΗΕ οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα µέσα σε 
προσθεσµία µη υπερβαίνουσα τους έξι (6) µήνες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης του Παραγωγού εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας ο ∆ΕΣΜΗΕ διακόπτει την αγορά ενέργειας 
από αυτόν µέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτι−
κά µέτρα. Η διακοπή αυτή θεωρείται ότι οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Παραγωγού. 

4. Στη σύµβαση σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ι−
ασυνδεδεµένο ∆ίκτυο είναι δυνατόν να καθορίζονται 
περαιτέρω µέτρα αντιστάθµισης εφόσον τούτο επι−
βάλλεται από ειδικές συνθήκες του Συστήµατος ή του 
∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου. 

5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο−
νται στους Αυτοπαραγωγούς.

Άρθρο πέµπτο
Προϋποθέσεις εφαρµογής

1. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής εκ µέρους 
του ∆ΕΣΜΗΕ, του τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που εγχύεται από τον Παραγωγό στο Σύστηµα ή 
το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, είναι η κατοχή εκ µέρους 
του Παραγωγού, της προβλεπόµενης άδειας λειτουργί−
ας ή της νόµιµης απαλλαγής του από την υποχρέωση 
έκδοσης αυτής. 

2. Για σταθµούς µε άδεια παραγωγής το τίµηµα για 
την ενέργεια που απορρόφησε ο ∆ΕΣΜΗΕ πριν από την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας, ήτοι κατά τη διάρκεια 
της δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού, καταβάλ−
λεται στον Παραγωγό µετά την έκδοση της αδείας 
λειτουργίας. Για σταθµούς που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, το τίµηµα για την 
πώληση ενέργειας θα είναι απαιτητό από την ηµερο−
µηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθµού µε το 
∆ίκτυο που θα γνωστοποιείται από τον Παραγωγό στη 
Ρ.Α.Ε. και το ∆ΕΣΜΗΕ µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75).

Άρθρο έκτο
∆ιάρκεια Σύµβασης 

1. Η παρούσα Σύµβαση, µε την επιφύλαξη ειδικότερων 
προβλέψεων αυτής και της κείµενης νοµοθεσίας, ισχύει 
από την υπογραφή της και η διάρκεια της είναι δέκα 
(10) έτη αρχόµενη από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
άδειας λειτουργίας του σταθµού του Παραγωγού ή την 
επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας για 
την περίπτωση που ο σταθµός απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. 

2. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης µπορεί
να παραταθεί για δέκα (10) επιπλέον έτη. Το ανωτέρω
δικαίωµα της παράτασης µπορεί να ασκηθεί µονοµε−
ρώς και µόνο µια φορά από τον Παραγωγό µε έγγραφη
δήλωση του προς το ∆ΕΣΜΗΕ, υποβαλλόµενη τουλά−
χιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της παρού−
σας σύµβασης. Για τη νόµιµη άσκηση του ανωτέρω
δικαιώµατος, ο Παραγωγός πρέπει να κατέχει εν ισχύι
άδεια λειτουργίας του σταθµού, αν αυτό απαιτείται, η
διάρκεια της οποίας να καλύπτει το συνολικό χρόνο
της παράτασης κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώ−
µατος παράτασης.

3. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης λήγει αυτοδίκαια 
σε περίπτωση που λήξει η ισχύς της άδειας παραγω−
γής ή της άδειας λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
στο όνοµα του Παραγωγού, καθώς και σε περίπτωση 
ανάκλησης µε πράξη της ∆ιοίκησης ή ακύρωσης µε 
δικαστική απόφαση.

Άρθρο έβδοµο
Tιµολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

 Ο Παραγωγός, ο σταθµός του οποίου συνδέεται στα 
δίκτυα χαµηλής, µέσης ή υψηλής τάσης και λειτουργεί 
παράλληλα µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα, δικαιούται 
να λαµβάνει το τίµηµα που αντιστοιχεί στο σύνολο 
της καθαρής παραγωγής ενέργειας που παραδίδει στο 
Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και απορροφάται 
από αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του 
Κεφαλαίου ∆΄ του ν. 3468/2006 και τη λοιπή νοµοθεσία 
που διέπει την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργει−
ας. Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις 
µονάδες του Παραγωγού και της οποίας η απορρόφη−
ση δεν καθίσταται δυνατή για λόγους ασφαλείας της 
λειτουργίας του Συστήµατος ή του ∆ιασυνδεδεµένου 
∆ικτύου δεν υφίσταται υποχρέωση αγοράς και κατα−
βολής οποιουδήποτε τιµήµατος. 

Άρθρο όγδοο
Χρέωση αέργου ενέργειας

1. Σε περίπτωση που ο µέσος ωριαίος συντελεστής 
ισχύος (συν φ) του σταθµού του Παραγωγού που υπο−
λογίζεται ως το πηλίκο της ωριαίως παραγόµενης ενέρ−
γειας που εγχέεται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο (kWh) δια της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσµα−
τος των τετραγώνων της ενέργειας αυτής και της ωρι−
αίως απορροφούµενης αέργου ενέργειας (kVArh) είναι 
µικρότερος του 0,95, τότε η επιπλέον απορροφούµενη 
από τον Παραγωγό άεργος ενέργεια σε kVArh θα χρέ−
ωνεται από το ∆ΕΣΜΗΕ στον Παραγωγό στην τιµή του 
5% της τιµής της κιλοβατώρας του σκέλους ενέργειας 
(kWh) του εκάστοτε ισχύοντος τιµολογίου γενικής χρή−
σης και µηνιαίας χρέωσης στη χαµηλή τάση (∆ΕΗ/Γ22). 
Όπου κατά την κρίση του ∆ΕΣΜΗΕ δεν είναι εφικτός ο 
προσδιορισµός του µέσου ωριαίου συντελεστή ισχύος, 
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η χρέωση αέργου ενέργειας θα γίνεται µε βάση το µέσο 
µηνιαίο συντελεστή ισχύος.

2. Στην περίπτωση που ο Παραγωγός διοχετεύει άερ−
γο ενέργεια στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 
η ενέργεια αυτή περιέρχεται στο ∆ΕΣΜΗΕ χωρίς να 
υφίσταται υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιµή−
µατος.

3. Οι όροι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρµόζονται στους Αυτοπαραγωγούς.

Άρθρο ένατο
Μετρήσεις

1. Για τις µετρήσεις ενεργού και αέργου ενέργειας, 
καθώς και ισχύος, ισχύουν τα αναφερόµενα στα Τµή−
µατα V και ΧΙ του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Πλέον των αναφεροµένων στην παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν τα κάτωθι: 

α. Ο Κύριος του Συστήµατος ή του ∆ικτύου κατά πε−
ρίπωση, θα εγκαταστήσει στο όριο Παραγωγού − Συ−
στήµατος ή Παραγωγού ∆ικτύου µε δαπάνη του Παρα−
γωγού τις αναγκαίες, εγκεκριµένες από το ∆ΕΣΜΗΕ, 
µετρητικές διατάξεις για τον προσδιορισµό τόσο της 
εισερχόµενης όσο και της εξερχόµενης από το Σύστηµα 
ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ενεργού ενέργειας, αέργου 
ενέργειας και ισχύος. Το µέγεθος της ισχύος θα προσ−
διορίζεται, όπου αυτό είναι αναγκαίο, κάθε τέταρτο της 
ώρας. Σε κάθε περίπτωση τα όρια των εγκαταστάσεων 
του Παραγωγού ορίζονται στις Συµβάσεις Σύνδεσης µε 
το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο.

β. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του Παραγωγού 
συνδέεται στο Σύστηµα µέσω διασυνδετικής γραµµής 
µέσης τάσης (ΜΤ) και υποσταθµού (Υ/Σ) ανύψωσης ΜΤ/
ΥΤ τότε, ο Κύριος του ∆ικτύου θα εγκαταστήσει επίσης 
στο σηµείο άφιξης της διασυνδετικής γραµµής στον 
Υ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ µε δαπάνη του Παραγωγού κα−
τάλληλη µετρητική διάταξη για τον προσδιορισµό της 
εξερχόµενης από τον Παραγωγό ενέργειας και ισχύος, 
ίδιας κλάσης ακριβείας για τον υπολογισµό της τελικώς 
πωλούµενης ενέργειας στο ∆ΕΣΜΗΕ.

γ. Σε περίπτωση που για λόγους επαλήθευσης απαι−
τείται η τοποθέτηση εναλλακτικού µετρητή σε άλλη 
θέση, το κόστος θα βαρύνει τον Παραγωγό.

δ. Ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να µεριµνά για τη διε−
νέργεια έκτακτου ελέγχου των µετρητών, όταν αυτό 
ζητηθεί από τον Παραγωγό. Οι δαπάνες του ελέγχου 
βαρύνουν τον Παραγωγό εφόσον ο µετρητής αποδειχθεί 
ακριβής ή εµφανίσει σφάλµα εντός των προκαθορισµέ−
νων ορίων σφάλµατος των µετρητικών διατάξεων του 
εδαφ. α για το ονοµαστικό φορτίο του Παραγωγού.

ε. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλµα στη µετρη−
τική διάταξη µεγαλύτερο των προκαθορισµένων ορίων
σφάλµατος των µετρητικών διατάξεων του εδαφ. α οι
λογαριασµοί θα αναπροσαρµόζονται αναδροµικά κατά
το ποσοστό που το σφάλµα αυτό υπερβαίνει τα προανα−
φερθέντα όρια και µάλιστα από την ηµέρα που εγγράφως
δηλώθηκε το σφάλµα από τον Παραγωγό στο ∆ΕΣΜΗΕ.

στ. Για τη διασφάλιση της τηλεµετάδοσης των µετρή−
σεων ενέργειας θα εγκατασταθεί αποκλειστική τηλεπι−
κοινωνιακή σύνδεση.

ζ. Αν οι µετρητές σταµατήσουν να δίνουν ενδείξεις, 
τα µετρούµενα από αυτούς µεγέθη θα προσδιορίζονται 
για το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε το κεφάλαιο 33 του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πάντως τόσο ο ∆ΕΣΜΗΕ όσο 
και ο Παραγωγός υποχρεούνται κατά το µέρος που 
καθένας από αυτούς ευθύνεται να αποκαταστήσουν την 
κανονική και ακριβή µέτρηση µέσα στο κατά το δυνατό 
µικρότερο χρονικό διάστηµα.

η. Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει στο ∆ΕΣΜΗΕ 
την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 299 του Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Κάθε επέµβαση, η οποία µπορεί να επηρεάσει την ακρί−
βεια των µετρήσεων, ιδίως δε επέµβαση στους µετρητές 
και το σφραγισµένο από το ∆ΕΣΜΗΕ εξοπλισµό συλ−
λογής πληροφοριών, τα συνδεδεµένα modems και τις 
τηλεφωνικές συνδέσεις απαγορεύεται, αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της παρούσας από το ∆ΕΣΜΗΕ και επιφέ−
ρει τις λοιπές συνέπειες που απορρέουν από την κείµε−
νη νοµοθεσία. Αποσφράγιση επιτρέπεται µόνο µετά από 
προηγούµενη συγκατάθεση του ∆ΕΣΜΗΕ και εφόσον 
παρίσταται εξουσιοδοτηµένο από αυτόν άτοµο.

Άρθρο δέκατο
∆ικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις

του Παραγωγού

Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε στο 
∆ΕΣΜΗΕ και ειδικότερα τους εκπροσώπους, υπαλλήλους 
και υπεργολάβους αυτού καθώς και τη ∆ΕΗ ως κυρία 
του Συστήµατος και του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του εφόσον αυτό απαι−
τείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους που προβλέπονται του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και την παρούσα σύµβαση.

Άρθρο ενδέκατο
Παροχή στοιχείων Παραγωγού

 Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στο ∆ΕΣΜΗΕ κα−
τόπιν αιτήµατος του ιστορικά καταγεγραµµένα ή κατα−
γραφόµενα στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
του. Τέτοια στοιχεία περιλαµβάνουν ενδεικτικά κατα−
γραφές ενέργειας και ισχύος, ανεµολογικά δεδοµένα 
και διαθεσιµότητα µονάδων από SCADA, καταγραφικά 
κ.λπ. προκειµένου ο ∆ΕΣΜΗΕ να διατυπώσει προσφορές 
έγχυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο δωδέκατο
Λογαριασµοί και πληρωµές

1. Ο υπολογισµός του τιµήµατος της ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που εγχύθηκε στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο και απορροφήθηκε από αυτό γίνεται από το 
∆ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συ−
στήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ν. 
3468/2006 και τη λοιπή κείµενη νοµοθεσία. Προς τούτο 
αποστέλλεται στον Παραγωγό σχετικό σηµείωµα στο 
οποίο αναφέρονται και τυχόν χρέωση αέργου ισχύ−
ος και τυχόν απαιτήσεις του ∆ΕΣΜΗΕ κατ’ αυτού. Ο 
Παραγωγός βάσει του πιο πάνω σηµειώµατος εκδίδει 
τιµολόγιο στο οποίο οι απαιτήσεις αυτές συµψηφίζονται 
µε το τίµηµα που ο ∆ΕΣΜΗΕ πρέπει να καταβάλει στον 
Παραγωγό. Το τιµολόγιο αποστέλλεται στο ∆ΕΣΜΗΕ 
για εξόφληση και είναι πληρωτέο µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από την κατάθεσή του στο ∆ΕΣΜΗΕ.
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2. Η εξόφληση του τιµολογίου του Παραγωγού γίνεται 
µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, 
ακόµη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από 
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη όσον αφορά 
την ακρίβεια του λογαριασµού. Το συµβαλλόµενο µέρος 
που έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις τις γνωστοποιεί 
αµελλητί στο άλλο µέρος. Σε περίπτωση που τελικά 
διαπιστωθεί σφάλµα, το συµβαλλόµενο µέρος σε βά−
ρος του οποίου προκύπτει διαφορά, οφείλει να την 
επιστρέφει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος έντοκα, µε 
το νόµιµο τόκο της υπερηµερίας από την ηµέρα εξό−
φλησης των τιµολογίων, µέχρι την ηµέρα επιστροφής 
της διαφοράς.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λο−
γαριασµού ή τιµολογίου πέραν της προθεσµίας της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ∆ΕΣΜΗΕ οφείλει να 
πληρώσει στον Παραγωγό και τόκο υπερηµερίας επί 
του οφειλοµένου ποσού, από την εποµένη της λήξης της 
προθεσµίας εξόφλησης και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

4. Η εκκαθάριση και οι πληρωµές θα γίνονται από το 
∆ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ια−
χείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Ιδιοκαταναλώσεις Παραγωγού

 Για την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων του Παρα−
γωγού που δεν είναι Αυτοπαραγωγός, µέσω της γραµ−
µής διασύνδεσης, ο Παραγωγός υπογράφει προς τούτο 
σχετική σύµβαση σύνδεσης ως καταναλωτής, για το 
επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ως παραγωγός, µε 
προµηθευτή της επιλογής του, τηρουµένων των όρων 
και προϋποθέσεων ηλεκτροδότησης που ισχύουν για 
όλους τους καταναλωτές. 

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Απώλειες

1. Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση σύνδεσης του 
Παραγωγού, που δεν είναι Αυτοπαραγωγός, µέσω απο−
κλειστικής διασυνδετικής γραµµής ΜΤ, η οποία κατα−
λήγει σε Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ ή τους ζυγούς ΜΤ ΑΣΠ ή ΤΣΠ,, οι 
απώλειες κατά τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
µέσω της γραµµής διασύνδεσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
τον Παραγωγό, αν η γραµµή αυτή δεν εξυπηρετεί και 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό 
τοποθετούνται δύο µετρητικές διατάξεις της εξερχό−
µενης από τον παραγωγό ενέργειας και ισχύος, µια σε 
κάθε άκρο της διασυνδετικής γραµµής του παραγωγού, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο ένατο της 
παρούσας. Οι απώλειες ενέργειας και ισχύος είναι η 
διαφορά των ενδείξεων των kWh και kW των µετρητών 
πραγµατικής ενέργειας και ισχύος.

2. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση σύνδεσης άλλων 
Παραγωγών, που δεν είναι Αυτοπαραγωγοί, στην ίδια 
γραµµή διασύνδεσης, οι απώλειες της προηγούµενης 
παραγράφου βαρύνουν όλους τους Παραγωγούς κατ’ 
αναλογία της παραδιδόµενης στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ί−
κτυο ηλεκτρικής ενέργειας και του χρησιµοποιουµέ−
νου τµήµατος της γραµµής αυτής από κάθε Παραγωγό, 
σύµφωνα µε σχετική µεθοδολογία που περιλαµβάνεται 
στην αντίστοιχη Σύµβαση Σύνδεσης µε το Σύστηµα ή 
το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο. 

Άρθρο δέκατο πέµπτο
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων που προκύ−
πτουν από την παρούσα Σύµβαση αναστέλλονται σε 
περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, 
τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πληµ−
µύρα, ο κεραυνός, ο σεισµός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο 
πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε 
απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός 
της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών. 

2. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστα−
τικά, το συµβαλλόµενο µέρος που αδυνατεί να εκπλη−
ρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
παρούσα σύµβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ηµερών 
από τη στιγµή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας 
βίας, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία 
του αυτή στο άλλο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός 
της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του 
αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και 
την πιθανολογούµενη διάρκεια, και οφείλει να λαµβάνει 
κάθε πρόσφορο µέτρο για την άρση των συνεπειών 
της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η 
ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων 
η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγο−
νότος της ανωτέρας βίας.

3. Το συµβαλλόµενο µέρος που εξαιτίας της ανωτέρας 
βίας δεν εκτελεί τις συµβατικές υποχρεώσεις του, υπο−
χρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς 
το αντισυµβαλλόµενο µέρος, καθώς και να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση 
των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µό−
νον ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία περίπτωση 
δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης οποιουδήποτε από 
τα Συµβαλλόµενα Μέρη. 

Άρθρο δέκατο έκτο
∆ικαιώµατα απορρέοντα από τη Σύµβαση

 Τα δικαιώµατα του Παραγωγού που απορρέουν από 
την παρούσα σύµβαση είναι προσωποπαγή και ισχύ−
ουν για όσο χρονικό διάστηµα οι εκδοθείσες άδειες 
παραγωγής και λειτουργίας ή η απόφαση εξαίρεσης 
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής είναι 
επ ’ονόµατί του.

Άρθρο δέκατο έβδοµο
Καταγγελία Σύµβασης

1. Κάθε συµβαλλόµενος, δικαιούται να καταγγείλει 
την παρούσα σύµβαση σε περίπτωση µη εκπλήρωσης 
ή πληµµελούς εκπλήρωσης εξ αυτής απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου, σύµφωνα µε 
τα ειδικώς οριζόµενα σ’ αυτήν. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώ−
µατος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος 
της προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ηµερών, η οποία 
τάσσεται µε έγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό 
επιµελητή στο µέρος που εκπληρώνει πληµµελώς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, προκειµένου το τελευταίο 
να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του (προθεσµία 
αποκατάστασης). 

3. Το δικαίωµα καταγγελίας ασκείται µε ιδιαίτερο 
έγγραφο που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή. Τα 
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αποτελέσµατα της καταγγελίας άρχονται µετά την πα−
ρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση του 
εγγράφου αυτού. 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβα−
σης, καθένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη οφείλει, πλην 
των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική 
ζηµία.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 δεν επιτρέπεται η από 
τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και µεταβίβαση 
δικαιωµάτων, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την προηγού−
µενη έγγραφη συναίνεση του ∆ΕΣΜΗΕ και τη σχετική 
ενηµέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΡΑΕ. Η 
παράβαση του παρόντος άρθρου θεµελιώνει δικαίωµα 
καταγγελίας της παρούσας σύµβασης και διακοπή της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το ∆ΕΣΜΗΕ.

2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και µεταβίβαση των χρη−
µατικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν 
από την παρούσα σύµβαση: 

α) προς µία ή περισσότερες Τράπεζες πρώτης τάξεως 
Ελληνικές ή της αλλοδαπής νοµίµως εγκατεστηµένες 
και λειτουργούσες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και προς µια ή περισσότερες εταιρείες χρηµα−
τοδοτικής µίσθωσης (leasing), που θα χρηµατοδοτήσουν 
την κατασκευή και λειτουργία του σταθµού. Στην περί−
πτωση αυτή η πράξη εκχώρησης και µεταβίβασης κοι−
νοποιείται στο ∆ΕΣΜΗΕ, την Αρχή έκδοσης της άδειας 
εγκατάστασης (ή επέκτασης) και την ΡΑΕ και 

β) προς οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε τον Παραγωγό
εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920
που έχει σκοπό έχει την κατασκευή και λειτουργία σταθ−
µού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε την προϋπόθεση
της γνωστοποίησης της γενοµένης υποκατάστασης, στον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, την Αρχή έκδοσης της άδει−
ας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και την ΡΑΕ.

Πράξη εκχώρησης και µεταβίβασης που διενεργείται 
κατά τρόπο διάφορο που προβλέπεται ανωτέρω είναι 
απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα 
έναντι του ∆ΕΣΜΗΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της 
Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) 
και της ΡΑΕ.

3. Στην περίπτωση της εκχώρησης και µεταβίβασης 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ισχύουν οι διατάξεις του Αστι−
κού Κώδικα περί εκχωρήσεως, άρθρα 455 επόµενα, για 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του 
εκδοχέα και του οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύµβα−
σης, δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την άσκηση της, 
σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο έβδοµο της παρούσας, 
το συµβαλλόµενο µέρος που προτίθεται να την καταγ−
γείλει, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του 
αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του σταθµού σύµφω−
να µε τις σχετικές κείµενες διατάξεις, ο νέος κύριος 
υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
του Παραγωγού σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 6 του 
ν. 3468/2006. 

6. Ο ∆ΕΣΜΗΕ συµφωνεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας σύµβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό 
έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ’ αυτόν 

ότι η παρούσα σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως 
(ή ότι έχει τροποποιηθεί). 

Άρθρο δέκατο ένατο
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και

Αλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Το τίµηµα, που προβλέπεται στο άρθρο έβδοµο της 
παρούσας, δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τι−
µολόγιο ξεχωριστά και θα πληρώνεται από το ∆ΕΣΜΗΕ. 
Κάθε άλλος φόρος και επιβάρυνση βαρύνουν αποκλει−
στικά τον Παραγωγό.

Άρθρο εικοστό
Αποζηµιώσεις συµβαλλοµένων

από προκληθείσες ζηµίες

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα απέχει από οποια−
δήποτε ζηµιογόνα πράξη και θα αποζηµιώνει το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος για τις άµεσες θετικές ζηµιές που 
θα υποστεί και στο βαθµό που οι ζηµιές αυτές προκλή−
θηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε 
αποζηµίωση (περιλαµβανοµένου και του προσωπικού 
του) από δόλο ή βαρεία αµέλειά του.

2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζηµίωση κατά την 
προηγούµενη παράγραφο µειώνεται αναλογικά στο 
βαθµό που η ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε 
αποζηµίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζηµί−
ας, τον τραυµατισµό ή την περιουσιακή ζηµία. Κανένα 
µέρος δεν δικαιούται αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος για ζηµία, αστική ευθύνη, τραυ−
µατισµό και καταστροφή που προέκυψε µόνο από δική 
του αµέλεια ή δόλο. 

Άρθρο εικοστό πρώτο
Επίλυση ∆ιαφορών

1. Ο ∆ΕΣΜΗΕ και ο Παραγωγός συµφωνούν ότι καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης θα 
συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης, 
έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της 
παρούσας Σύµβασης.

2. Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την επίλυση οποιασδήποτε 
διαφοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση ή 
ερµηνεία της παρούσας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµ−
φωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας 
τους µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση 
αυτή συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Εξώδικης Επί−
λυσης ∆ιαφοράς, αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο 
κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους και έναν εκπρόσωπο της 
ΡΑΕ. Το αποτέλεσµα των φιλικών διαπραγµατεύσεων 
διατυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη ρητά συµφωνούν ότι για την 
επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων, έστω και αν 
αυτές συνεπάγονται οικονοµικές συνέπειες ή επιµερισµό 
υπαιτιότητας, υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδι−
κασία Τεχνικής Πραγµατογνωµοσύνης της ΡΑΕ, η οποία 
διεξάγεται κατ’ αναλογική εφαρµογή των οριζοµένων 
στο άρθρο 24 του «Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργί−
ας και ∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας» 
(π.δ. 139/2001, ΦΕΚ Α΄ 121/2001). Το πόρισµα της Τεχνικής 
Πραγµατογνωµοσύνης, όσον αφορά το τεχνικό αντικεί−
µενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα Μέρη. Για 
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τεχνικά θέµατα µε οικονοµικές συνέπειες ή επιµερισµό 
της υπαιτιότητας και σε περίπτωση µη αποδοχής του 
οικονοµικού µέρους ή του επιµερισµού της υπαιτιότητας 
του πορίσµατος της Τεχνικής Πραγµατογνωµοσύνης, το 
θιγόµενο Μέρος δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της 
διαφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 
4 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση αδυναµίας φιλικής επίλυσης της δια−
φοράς µέσω της Επιτροπής που προβλέπεται στην πα−
ράγραφο 2 ή µέσω της Τεχνικής Πραγµατογνωµοσύνης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, συµφωνείται ότι 
τα µέρη δύνανται να υπαγάγουν µε έγγραφη συµφωνία 
τους τη διάγνωση της διαφοράς σε ∆ιαιτησία της ΡΑΕ 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο «Κανονισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας» (π.δ. 139/2001), άλλως ως αρµόδια για την 
επίλυση αυτής συµφωνούνται τα πολιτικά ∆ικαστήρια 
των Αθηνών. 

5. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της 
παρούσας Σύµβαση εκ του γεγονότος ότι τα Συµβαλ−
λόµενα Μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς 
δια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφοράς, ή της 
διεξαγωγής Τεχνικής Πραγµατογνωµοσύνης που προ−
βλέπεται στην παράγραφο 3, ή έχουν προσφύγει σε 
∆ιαιτησία ή στα ∆ικαστήρια.

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Τροποποιήσεις 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η παρούσα 
σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη και ρητή συµ−
φωνία µεταξύ των µερών.

2. Ο ∆ΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί 
µονοµερώς την παρούσα σύµβαση προκειµένου να εναρ−
µονιστεί το περιεχόµενό της µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
όπως κάθε φορά ισχύει. Ο Παραγωγός δηλώνει ότι µε 
την παρούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού εκ µέρους του ∆ΕΣΜΗΕ 
και παραιτείται από κάθε δικαίωµα, αξίωση ή άλλως 
απαίτησή του, τόσο από την προσβολή του όρου αυ−
τού όσο και αναζήτηση οιασδήποτε αποζηµιώσεως από 
τυχόν βλαπτική µεταβολή της παρούσας συµβατικής 
σχέσης από την εφαρµογή της ανωτέρω νοµοθεσίας 
(εφαρµογή σχετικών Κωδίκων, ως άνω).

Άρθρο εικοστό τρίτο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσηµη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, 
πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδε−
χοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής 
αποδόσεως των όρων αυτών. Η µεταξύ των Συµβαλ−
λόµενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελλη−
νική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, 
επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην 
ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως 
διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως 
των όρων αυτών.

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλ−
λοµένων, που αφορά στη Σύµβαση, απευθύνεται στη 
διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου που 
ορίζεται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη ως αποδέκτης 
αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι:

α) Έγγραφο που αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία, 
θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ηµέρα της 
αποστολής του, εάν το σύστηµα τηλεοµοιοτυπίας του 
αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από 
την 15η ώρα. ∆ιαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την 
επόµενη της αποστολής ηµέρα. 

β) Υπό τον όρο ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφώνη−
σαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως απο−
δεικτικό αποστολής εγγράφου µε ηλεκτρονικό ταχυδρο−
µείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη 
την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα ηλε−
κτρονικού ταχυδροµείου του αποδέκτη κατέγραψε την 
παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. ∆ιαφορετικά θεωρεί−
ται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα.

 Άρθρο εικοστό τέταρτο
Εφαρµοζόµενο ∆ίκαιο

1. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ί−
καιο.

2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Πα−
ραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στο ∆ΕΣΜΗΕ εγ−
γράφως ορισµένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του στην 
Αθήνα, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το 
εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του 
Παραγωγού, θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον 
εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέ−
λεση της σύµβασης και θα προβαίνει εξ ονόµατός του 
στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών 
που ενδεχοµένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώ−
σεις που στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η χορή−
γηση ειδικής πληρεξουσιότητας.

3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην 
Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί 
στην Ελλάδα.

Άρθρο εικοστό πέµπτο
Ερµηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα σύµβαση
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 2773/1999,
το ν. 3426/2005, το ν. 3468/2006, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
καθώς και τη λοιπή κείµενη νοµοθεσία.

2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόµο ή άρθρο νόµου νο−
είται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται 
στην παρούσα.

3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί µόνο για λόγους 
διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαµβάνονται υπό−
ψη κατά την ερµηνεία της παρούσας.

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται 
ουσιώδεις.

5. Η ακυρότητα ορισµένης διάταξης της παρούσας 
σύµβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι συµβαλλόµενοι 

Για τον ∆ιαχειριστή
του Ελληνικού Συστήµατος Για τ......................»
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθµίσεις για τη Θράκη

1. Ειδικά για τη Θράκη και µέχρι την αποπεράτωση των 
προγραµµατισµένων έργων ενίσχυσης του Συστήµατος 
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στην περιοχή αυτή, στην περίπτωση σταθµών παραγω−
γής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πη−
γών ενέργειας εγκαθιστώµενων πέραν της τρέχουσας 
ικανότητας απορρόφησης ισχύος του Συστήµατος από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία ανέρχεται σε 
108 MW και µέχρι συνολικής επιπλέον ισχύος 90 MW, 
θα προστίθεται στη χορηγούµενη άδεια παραγωγής ο 
ακόλουθος όρος: «Ο Παραγωγός υπόκειται σε περιορι−
σµό απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται στο 
σταθµό µέχρι ποσοστού 30% λόγω προτεραιότητας 
στην κατανοµή φορτίου υπέρ της ηλεκτροπαραγωγής 
από σταθµούς ανανεώσιµης ενέργειας αντιστοιχούντες 
σε ισχύ 108 MW, καθώς και της συµβατικής ηλεκτροπα−
ραγωγής, αποκλειστικά για λόγους ασφαλούς λειτουρ−
γίας του Συστήµατος. Ο περιορισµός θα γίνεται κατά 
την αναλογία της εγκατεστηµένης ισχύος του σταθµού 
ως προς το άθροισµα της εγκατεστηµένης ισχύος των 
συνδεοµένων σταθµών παραγωγής µε χρήση ΑΠΕ. Ο 
περιορισµός αυτός αίρεται µετά την αποπεράτωση των 
προγραµµατισµένων έργων ενίσχυσης του Συστήµατος 

στην περιοχή, οπότε θα εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλα−
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

2. Ο όρος της παρ. 1 θα προστίθεται και στη σύµβα−
ση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 1 της 
παρούσας. 

Άρθρο 3
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπουργική απόφαση ∆6/5000/28.3.2003 (ΦΕΚ Β΄ 410).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δη−
µοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Σεπτεµβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

∆ΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Α

Peiraios Esoterika 45-52 Offset:???????? ????????????  18/10/2007  1:50 Page 8



ΦΦ
ΕΕ

ΚΚ
  66

66
33

BB
22

66
--00

55
--22

00
00

66

ΦΕΚ 663Β / 26 -05 -2006

∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και

Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 663
26 Μαΐου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί−

µησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Πε−
ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002 ....................................................... 1

Περιεχόµενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία
των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ−
σεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών µελετών περι−
βάλλοντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) ............................................................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε (1)
∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη−

σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περι−
βαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πη−
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 3010/2002.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλ−

λοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) και ιδίως τις περιπτώσεις ββ) και 
γγ) του εδαφίου Α΄, της παραγράφου 10 του άρθρου 4, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 
«Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 91) και ισχύει.

2. Το ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγω−
γής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά 
καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως ισχύει.

3. Τo άρθρο 3 του ν. 2508/1997 «Βιώσιµη οικιστική ανά−
πτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδια−
σµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 207), όπως ισχύει.

5. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι−
κής ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως ισχύει.

6. Το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 
εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει−
ας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201), όπως ισχύει.

7. Το ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο στη Σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίµατος» (ΦΕΚ Α΄ 117), όπως ισχύει.

8. Το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτή−
των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 
Α΄ 153), όπως ισχύει.

9. Τo π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 
98).

10. Το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ.33318/3028/1998 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» 
(ΦΕΚ Β΄ 1289).

11. Την υπ’ αριθµ.Η.Π.15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 
3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
1 του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις 
οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 1022), 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.145799/2005 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1002) και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθµ. 25535/3281/2002 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γε−
νικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δρα−
στηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 
2 της Α΄ Κατηγορίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 1463).

13. Την υπ’ αριθµ.H.Π.11014/703/Φ104/2003 Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλο−
ντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 
µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις” 
(Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 332).

14. Την υπ’ αριθµ.Η.Π.37111/2021/2003 Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση «Καθορισµός τρόπου και συµµετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 όπως αντι−
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καταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
3 του ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1391).

15. Την υπ’ αριθµ.οικ. 145799/2005 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Η.Π. 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) Κ.Υ.Α. Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 “Εναρ−
µόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/
ΕΕ κ.α. (Α΄91)”» (ΦΕΚ Β΄ 1002).

16. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Ιουνίου1985 «Για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµέ−
νων σχεδίων ιδιωτικών και δηµοσίων στο περιβάλλον» 
(ΕΕ L 175/05.07.1985).

17. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 
206/22.07.1992).

18. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρ−
τίου 1997 «Για την τροποποιήση της οδηγίας 85/337/
ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (EE L 
073/14.03.1997).

19. Την οδηγία 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 «Για 
την προαγωγή του ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» 
(ΕΕ L 283/27.10.2001).

20. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

21. Το γεγονός ότι η εφαρµογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονοµική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή 
του άρθρου 4 του ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, στο πλαίσιο της συµµόρ−
φωσης προς τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 27ης Ιουνίου1985 «Για την «Εκτίµηση των επιπτώσε−
ων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον», 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 97/11/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 «Περί τροπο−
ποιήσεως της οδηγίας 85/337 για την εκτίµηση των 
επιπτώσεων ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον», καθώς και 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 
2001 «Για την προαγωγή του ηλεκτρισµού από ανανεώ−
σιµες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρι−
κής ενέργειας», ώστε, δια της ισόρροπης ανάπτυξης, να 
καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η 
πρόληψη και αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος µε την αξιολόγηση των άµεσων και 
έµµεσων επιπτώσεων των έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που κατατάσσονται στις κατηγορίες 
Α΄ και Β΄ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.Η.Π.15393/2332/2002 
Κ.Υ.Α. για την «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ,» όπως συµπλη−
ρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.οικ.145799/2005 Κ.Υ.Α..

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται α) στα νέα έργα 
Α.Π.Ε. των υποκατηγοριών 1 και 2 της πρώτης (Α΄) κα−
τηγορίας, και 3 και 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.Η.Π.15393/2332/2002 Κ.Υ.Α., 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.οικ. 145799/2005 
Κ.Υ.Α, β) στον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση ή 
τροποποίηση των υφιστάµενων έργων Α.Π.Ε. των ίδιων 
υποκατηγοριών, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές δια−
φοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 
3010/2002 και γ) στην ανανέωση της ισχύος της από−
φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάµενων 
έργων Α.Π.Ε.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε έργα 
Α.Π.Ε. που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη−

σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ−
λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α΄) 
κατηγορίας.

Άρθρο 3
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση

και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)

1. Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόµενος υπο−
βάλλει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 
η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ−
λοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Η αίτηση αυτή συ−
νοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου Ι, σε δέκα 
(10) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαµβάνει πλη−
ροφορίες ως προς:

 α) Τη θέση, και το µέγεθος του έργου.
 β) Το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα 

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
 γ) Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατοποι−

ηθεί το έργο, κυρίως σε σχέση µε το φυσικό και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής.

 δ) Τη χρήση των φυσικών πόρων.
 ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση µε άλλα 

έργα ή δραστηριότητες.
 στ) Την παραγωγή αποβλήτων.
 ζ) Την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις.
 η) Την πρόληψη των ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση 

ουσιών ή τεχνολογίας.
 θ) Τη συνοπτική, καταρχάς, περιγραφή των µέτρων 

που προβλέπονται προκειµένου να αποφευχθούν, να 
µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν 
σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις.

 ι) Τη συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων, συµπεριλαµβανο−µένης και της µηδενικής που 
µελετά ο κύριος του έργου, Α.Π.Ε. και υπόδειξη των 
κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη 
των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της Π.Π.Ε. 
τύπου Ι, για έργα Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν, 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του 
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Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο Β΄ της 
παράγραφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

Τα κείµενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική µορφή.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή 
αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκµηρίωση για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 
την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούµενα για την τεκµηρίωση ή συµπλήρωση 
του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία.

4. Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι 
πλήρης και πριν εισηγηθεί επί του περιεχοµένου του, 
διαβιβάζει αυτόν στους ακόλουθους κατά περίπτωση, 
φορείς, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
συµπλήρωσή του, για τη διατύπωση σχετικής γνώµης 
για θέµατα της αρµοδιότητάς τους: 

α) Τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
β) Τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκα−
θίστανται εν µέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές 
του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη 
στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και σε 
περιοχές RAMSAR.

γ) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
δ) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
ε) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων.
στ) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουριστι−

κής Ανάπτυξης.
ζ) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
τις Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για 
έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο−
ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

η) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο−
νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν 
λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της 
οικείας Περιφέρειας, που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.

θ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περι−
οχών, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των 
εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 
2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

ι) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστα−
νται στη θάλασσα ή/και στον αιγιαλό.

ια) Την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών αποκλειστικά για θέµατα επικοι−
νωνιών.

ιβ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων, απο−
κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

5. Αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει µία ή περισσό−
τερες από τις απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις των ανω−
τέρω φορέων, συνοδευόµενη από χάρτη πρωτοτύπως 
θεωρηµένο από τον αρµόδιο φορέα και πανοµοιότυπο 
µε αυτόν της Π.Π.Ε., που απεικονίζει το έργο και τις 
εναλλακτικές λύσεις, η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. δεν προ−

βαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους φορείς από 
τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεί.

6. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την πα−
ραλαβή του φακέλου, οι αρµόδιοι φορείς υποχρεούνται 
να διαβιβάσουν τη γνώµη τους στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από την παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων 
ή άλλως από την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω 
προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβι−
βασθεί ή όχι γνωµοδοτήσεις, σύµφωνα µε το εδάφιο 
γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, 
προβαίνει σε Π.Π.Ε.Α. και εισηγείται σχετικά στο αρµόδιο 
όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 7.

7. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί 
της Π.Π.Ε.Α εκδίδεται από το Γενικό ∆ιευθυντή Περι−
βάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην 
προηγούµενη παράγραφο. Η θετική γνωµοδότηση ισχύει 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

8. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνω−
µοδότησης, καλείται ο ενδιαφερόµενος να συνεχίσει 
περαιτέρω τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων σύµφωνα µε το άρθρο 4, και τις υποδείξεις της 
Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να 
ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να υποβάλλει πρόσθετα 
στοιχεία και επιπλέον τεκµηρίωση για επιµέρους περι−
βαλλοντικούς τοµείς/µέσα και παραµέτρους.

9. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση συνο−
δευόµενη από το φάκελο της Π.Π.Ε., διαβιβάζεται από 
την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., στο οικείο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο, προκειµένου να λάβει γνώση και να ενη−
µερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής 
τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του 
ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 και 3 
του ν. 3010/2002.

Άρθρο 4
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο 
ενδιαφερόµενoς υποβάλλει αίτηση στη ∆ιεύθυνση Σχε−
διασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας, 
η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ−
λοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, που διενήργησε την 
Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος 
περιέχει:

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου 
Ι, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, η οποία περιλαµ−
βάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) Περιγραφή του έργου και των συνοδών αυτού 
έργων (π.χ. οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση µε το δί−
κτυο κλπ.)

ββ) Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του 
περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ−
µηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίµηση των 
κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα 
νερά, τον αέρα, το κλίµα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την 
πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και την αλληλεπίδραση 
µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη−
γούµενες περιπτώσεις.
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γγ) Εκτίµηση και αξιολόγηση άµεσων και έµµεσων, 
σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον.

δδ) Συνοπτική περιγραφή των µέτρων που προβλέπε−
ται να ληφθούν για την αποφυγή, τη µείωση και, εφό−
σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σηµαντικών δυσµενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

εε) Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της µηδενικής, που 
µελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων 
λόγων της επιλογής τους, λαµβανοµένων υπόψη των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

στστ) Απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε. τύπου 
Ι, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που την τεκµηριώνουν, καθορίζονται µε κοινή απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο−
σίων Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε 
το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν. 3010/2002.

Τα κείµενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική µορφή.

β) Θετική γνωµοδότηση για την Π.Π.Ε.Α. του Γενικού 
∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εκδίδε−
ται σύµφωνα µε το άρθρο 3, συνοδευόµενη από αντί−
γραφο του θεωρηµένου από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ’ όπου προκύπτει 
η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του 
έργου.

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή 
αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκµηρίωση για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 
την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούµενα για την τεκµηρίωση ή συµπλήρωση 
του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία. 

3. Η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., αφού εξετάσει τον φάκε−
λο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, πριν προβεί σε ει−
σήγηση για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο., τον διαβιβάζει, 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη συµπλήρωσή 
του, σε εκείνους µόνον από τους φορείς που προβλέ−
πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 και οι οποίοι 
ρητά και επαρκώς αιτιολογηµένα το ζήτησαν κατά τη 
γνωµοδότησή τους επί της Π.Π.Ε., καθώς και κατά πε−
ρίπτωση, στους ακόλουθους φορείς, για τη διατύπωση 
σχετικής γνώµης για θέµατα της αρµοδιότητάς τους:

α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης.
β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−

µων.
γ) Τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκα−
θίστανται εν µέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές 
του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη 
στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και σε 
περιοχές RAMSAR.

δ) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου της 
Μ.Π.Ε. βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., 
και τη γνωµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

ε) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο−
νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν 
λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της 
οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

στ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περι−
οχών αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστα−
νται στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων 
που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον 
αυτοί έχουν ιδρυθεί.

ζ) Την αρµόδια περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων, απο−
κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

4. Σε περίπτωση που η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κρίνει 
ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον άλλου κράτους µέλους της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης ή αν το ζητήσει ένα κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η 
υπηρεσία αυτή διαβιβάζει στο ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παρά−
γραφο 3, πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

5. Εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την 
παραλαβή του φακέλου, οι αρµόδιοι φορείς που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι−
βάσουν τη γνώµη τους στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Το 
οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο διαβιβάζει τη γνωµοδό−
τησή του, συνοδευόµενη από τα αποδεικτικά δηµοσιο−
ποίησης και τις κατατεθείσες γνώµες των πολιτών και 
φορέων. Η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή των ως άνω 
γνωµοδοτήσεων, ή άλλως από την παρέλευση της τα−
χθείσας ανωτέρω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το 
αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωµοδοτήσεις, σύµφωνα 
µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του 
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο αρµόδιο όργανο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

6. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
εκδίδεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Ανάπτυξης, και κατά 
περίπτωση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, ή τον Υπουργό Πολιτισµού, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για 
δέκα (10) έτη. Το περιεχόµενο της απόφασης αυτής 
καθορίζεται στο άρθρο 11.

7. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
διαβιβάζεται από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στο οι−
κείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και 
να ενηµερώσει, βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 
Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής 
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του 
ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη−
σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ−
λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιµων Πηγών 
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Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 2 της πρώτης 
(Α΄) κατηγορίας.

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις

1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ δεν υπάγονται τα 
έργα Α.Π.Ε.:

 α) Που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει 
ή στο σύνολό τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περι−
οχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικο−
λογικού ∆ικτύου ΝΑTURΑ 2000, σε εθνικούς δρυµούς 
και αισθητικά δάση σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ’ 
αριθµ.33318/3028/1998 Κ.Υ.Α.

 β) Που πραγµατοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολό 
τους από κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε 
µε τo άρθρο 2 του ν. 30120/2002.

γ) Που πραγµατοποιούνται εντός διοικητικών ορίων 
δύο ή περισσότερων περιφερειών της χώρας.

 2. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην προηγούµενη 
παράγραφο ακολουθούνται οι διαδικασίες που προ−
βλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Α΄. Για 
τον τύπο των απαιτούµενων µελετών εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 6 και 7.

Άρθρο 6
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση

και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)

1. Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόµενος υπο−
βάλλει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 
η οποία τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας. Η αί−
τηση αυτή συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει 
Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου 
ΙΙ, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαµ−
βάνει πληροφορίες ως προς:

α) Τη θέση, και το µέγεθος του έργου.
 β) Το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα 

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
 γ) Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατο−

ποιηθεί το έργο, κυρίως ως προς το φυσικό και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής.

 δ) Τη χρήση των φυσικών πόρων.
 ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση µε άλλα 

έργα ή δραστηριότητες.
 στ) Την παραγωγή αποβλήτων.
 ζ) Την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις.
 η) Την πρόληψη των ατυχηµάτων, ιδίως από τη χρήση 

ουσιών ή τεχνολογίας.
 θ) Τη συνοπτική καταρχάς, περιγραφή των µέτρων 

που προβλέπονται προκειµένου να αποφευχθούν, να 
µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν 
σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις.

 ι) Τη συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων, συµπεριλαµβανο−µένης και της µηδενικής, που 
µελετά ο κύριος του έργου Α.Π.Ε. και υπόδειξη των 
κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη 
των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της Π.Π.Ε. 
τύπου ΙΙ, για έργα Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του 

Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο Β΄ της 
παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

Τα κείµενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική µορφή.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή 
αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκµηρίωση για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. 
της οικείας Περιφέρειας, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως 
τον αιτούντα για τα απαιτούµενα για την τεκµηρίωση 
ή συµπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι−
χεία. 

4. Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αφού εξετάσει 
τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, διαβι−
βάζει αυτόν στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες 
και Φορείς και σε περίπτωση έλλειψης τούτων στις 
αντίστοιχες Κεντρικές ή Νοµαρχιακές Υπηρεσίες, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την συµπλήρωσή του, 
για τη διατύπωση σχετικής γνώµης για θέµατα της αρ−
µοδιότητάς τους: 

α) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.
β) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
γ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ∆ασών.
δ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού.
ε) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
τις Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για 
έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο−
ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

στ) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο−
νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν 
λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της 
οικείας Περιφέρειας, που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.

ζ) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλειστικά για 
θέµατα επικοινωνιών. 

η) Την αρµόδια Λιµενική Αρχή του Υπουργείου Εµπο−
ρικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκα−
θίστανται στη θάλασσα ή στον αιγιαλό.

θ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων απο−
κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

5. Αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει µία ή περισσό−
τερες από τις απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις των ανω−
τέρω φορέων, συνοδευόµενη από χάρτη πρωτοτύπως 
θεωρηµένο από τον αρµόδιο φορέα και πανοµοιότυπο 
µε αυτόν της Π.Π.Ε., που απεικονίζει το έργο και τις 
εναλλακτικές λύσεις, η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέ−
ρειας δεν προβαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους 
φορείς από τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεί.

6. Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την πα−
ραλαβή του φακέλου, οι αρµόδιοι φορείς υποχρεούνται 
να διαβιβάσουν τη γνώµη τους στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας 
Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσµίας πέντε 
(5) ηµερών από την παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτή−
σεων, ή άλλως από την παρέλευση της προθεσµίας που 
ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωµοδοτήσεις, σύµ−
φωνα µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 
4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
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2 του ν. 3010/2002, προβαίνει σε Π.Π.Ε.Α. και εισηγείται 
σχετικά στο αρµόδιο όργανο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7.

7. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της 
Π.Π.Ε.Α. εκδίδεται από το Γενικό ∆ιευθυντή της ∆Ι.ΠΕ.
ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην 
προηγούµενη παράγραφο. Η θετική γνωµοδότηση ισχύει 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

8. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνω−
µοδότησης, καλείται ο ενδιαφερόµενος να συνεχίσει 
περαιτέρω τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων σύµφωνα µε το άρθρο 7, και τις υποδείξεις της 
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή 
µπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να υποβάλλει 
πρόσθετα στοιχεία και επιπλέον τεκµηρίωση για επιµέ−
ρους περιβαλλοντικούς τοµείς/µέσα και παραµέτρους.

9. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση συνο−
δευόµενη από το φάκελο της Π.Π.Ε. διαβιβάζεται από 
την ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, στο οικείο Νο−
µαρχιακό Συµβούλιο, προκειµένου να λάβει γνώση και 
να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώ−
πησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 
5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 
και 3 του ν. 3010/2002.

Άρθρο 7
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο 
ενδιαφερόµενoς υποβάλλει αίτηση στη ∆ιεύθυνση Σχε−
διασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας 
η οποία τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας, που 
διενήργησε και την Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεύεται από 
φάκελο ο οποίος περιέχει:

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου 
ΙΙ, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) Περιγραφή του έργου καθώς και των συνοδών 
αυτού έργων (π.χ. οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση µε 
το δίκτυο κλπ.)

ββ) Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του 
περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ−
µηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίµηση των 
κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα 
νερά, τον αέρα, το κλίµα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την 
πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και την αλληλεπίδραση 
µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη−
γούµενες περιπτώσεις.

γγ) Εκτίµηση και αξιολόγηση άµεσων και έµµεσων, 
σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον.

δδ) Συνοπτική περιγραφή των µέτρων που προβλέπε−
ται να ληφθούν για την αποφυγή, τη µείωση και, εφό−
σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σηµαντικών δυσµενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

εε) Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της µηδενικής, που 
µελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων 

λόγων της επιλογής τους, λαµβανοµένων υπόψη των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

στστ) Απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε τύ−
που ΙΙ, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που την τεκµηριώνουν, καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφω−
να µε το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
2 του ν. 3010/2002.

Τα κείµενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική µορφή.

β) Θετική γνωµοδότηση για την Π.Π.Ε.Α. του Γενικού 
∆ιευθυντή της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 6, συνοδευόµενη από 
αντίγραφο του θεωρηµένου από τη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικεί−
ας Περιφέρειας, χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου, απ’ 
όπου προκύπτει η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλα−
κτικές λύσεις του έργου.

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή 
αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκµηρίωση για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. 
της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως 
τον αιτούντα για τα απαιτούµενα για την τεκµηρίωση 
ή συµπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι−
χεία. 

3. Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, αφού εξετάσει 
τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, πριν προ−
βεί σε εισήγηση για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο., τον 
διαβιβάζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη 
συµπλήρωσή του, σε εκείνους µόνον από τους φορείς 
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 
και οι οποίοι ρητά και επαρκώς αιτιολογηµένα το ζήτη−
σαν κατά τη γνωµοδότησή τους επί της Π.Π.Ε., καθώς 
και κατά περίπτωση, στους ακόλουθους φορείς, για τη 
διατύπωση σχετικής γνώµης για θέµατα της αρµοδιό−
τητάς τους:

α) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου της 
Μ.Π.Ε. βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., 
και τη γνωµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

β) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο−
νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν 
λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της 
οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

γ) Τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιο−
χών αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται 
στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που 
ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί 
έχουν ιδρυθεί.

δ) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων, απο−
κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

4. Σε περίπτωση που η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέ−
ρειας κρίνει ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους µέλους της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν το ζητήσει ένα κράτος µέ−
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί 
σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην Ε.Υ.ΠΕ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε τη διαβίβαση στο ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παρά−
γραφο 3, πληροφοριών, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

5. Εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την 
παραλαβή του φακέλου, οι αρµόδιοι φορείς που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι−
βάσουν τη γνώµη τους στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περι−
φέρειας. Το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο διαβιβάζει τη 
γνωµοδότησή του, συνοδευόµενη από τα αποδεικτικά 
δηµοσιοποίησης και τις κατατεθείσες γνώµες των πο−
λιτών και φορέων. Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας 
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την πα−
ραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων, ή άλλως από την 
παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσµίας και 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωµο−
δοτήσεις, σύµφωνα µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 
του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο 
αρµόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

6. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περι−
φέρειας εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
εισήγηση που προβλέπεται στην προηγούµενη παρά−
γραφο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 3010/2002. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι−
κών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη. Το περιεχόµενο της 
απόφασης αυτής καθορίζεται στο άρθρο 11.

7. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
διαβιβάζεται από τη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας 
στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και 
να ενηµερώσει, βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 
Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής 
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του 
ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

8. Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας διαβιβάζει 
αντίγραφο της απόφασης Ε.Π.Ο. στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη−
σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ−
λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης 
(Β΄) κατηγορίας

Άρθρο 8
Εξαιρέσεις

1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ δεν υπάγονται συ−
γκεκριµένα έργα Α.Π.Ε. από αυτά που αναφέρονται στην 
υποκατηγορία 3 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, τα οποία 
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολό 
τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περιοχές του εθνι−
κού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου 
NATURA 2000, σε εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.33318/3028/1998 Κ.Υ.Α. Τα εν 
λόγω έργα Α.Π.Ε. καθορίζονται στις κανονιστικές δια−

τάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών 
αυτών που εκδίδονται σύµφωνα µε τα εδάφια Α΄ και Β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ως άνω Κ.Υ.Α. µε 
τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες Π.Π.Ε.Α. 
και Ε.Π.Ο. που θα τηρηθούν ως έργα της υποκατηγορίας 
2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας.

2. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην προηγούµενη 
παράγραφο ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέ−
πονται στα άρθρα 6 και 7 του Κεφαλαίου Β΄.

Άρθρο 9

∆ιαδικασία αξιολόγησης για την υπαγωγή στη διαδι−
κασία της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας, 
ή τη διαδικασία της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) 
κατηγορίας

1. Για την υπαγωγή στη διαδικασία της υποκατηγο−
ρίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας, ή τη διαδικασία 
της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας Π.Π.Ε.Α. 
στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία τη δια−
βιβάζει στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (∆Ι.
ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας,. Η αίτηση αυτή συνο−
δεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 6.

2. Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί βάσει 
των κριτηρίων της εποµένης παραγράφου και εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αί−
τησης, αν για το συγκεκριµένο έργο Α.Π.Ε. θα ακολουθη−
θεί η διαδικασία της υποκατηγορίας 2 που προβλέπεται 
στα άρθρα 6 και 7, ή η διαδικασία της υποκατηγορίας 
4 που προβλέπεται στο άρθρο 10. Σε περίπτωση που 
κριθεί ότι το εν λόγω έργο Α.Π.Ε. υπάγεται:

 α) Στη διαδικασία της υποκατηγορίας 2, η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. 
της οικείας Περιφέρειας προβαίνει σε Π.Π.Ε.Α. σύµφωνα 
µε το άρθρο 6.

 β) Στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, ο Γενικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει εντός προθε−
σµίας πέντε (5) ηµερών από την εισήγηση της ∆Ι.ΠΕ.
ΧΩ., σχετική απόφαση η οποία διαβιβάζεται στο οικείο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο, προκειµένου να λάβει γνώση 
και να ενηµερώσει κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
Η.Π.37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς 
εκπροσώπησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του ν. 3010/2002. Παράλληλα, η απόφαση αυτή 
διαβιβάζεται και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να ακολου−
θηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10.

3. Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη που προ−
βλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, αποτελούν:

 α) Τα χαρακτηριστικά του έργου Α.Π.Ε., ιδίως ως 
προς:

αα) Το είδος, το µέγεθος του έργου.
ββ) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση µε άλλα 

έργα ή δραστηριότητες.
γγ) Τη χρήση των φυσικών πόρων.
δδ) Την παραγωγή αποβλήτων.
εε) Τη ρύπανση και τις οχλήσεις.
στστ) Τον κίνδυνο ατυχηµάτων, ιδίως ως προς χρη−

σιµοποιούµενες ουσίες ή τεχνολογίες.
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 β) Η χωροθέτηση του έργου Α.Π.Ε. Εξετάζεται η πε−
ριβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών 
που ενδέχεται να θιγούν από το έργο Α.Π.Ε., ιδίως ως 
προς:

αα) Την υφιστάµενη χρήση γης.
ββ) Το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεν−

νητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής,
γγ) Την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περι−

βάλλοντος, µε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πε−
ριοχές:

 − υγρότοπους,
 − παράκτιες περιοχές,
 − ορεινές και δασικές περιοχές,
 − πρoστατευόµενες φυσικές περιοχές και φυσικά 

πάρκα,
 − διατηρητέες ή πρoστατευόµενες περιοχές σύµφωνα 

µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία περιοχές ειδικής 
προστασίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.33318/3028/1998 
Κ.Υ.Α.,

 − περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα 
πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που κα−
θορίζει η κείµενη νοµοθεσία,

 − πυκνοκατοικηµένες περιοχές,
 − χώρους και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαι−

ολογικής σηµασίας.
 γ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχοµένων επιπτώσεων. 

Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις του έργου Α.Π.Ε. 
εξετάζονται σε συνάρτηση µε τα κριτήρια που καθορί−
ζονται ανωτέρω υπό α και β, ιδίως ως προς:

αα) Την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή 
και µέγεθος του θιγόµενου πληθυσµού).

ββ) Το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων.
γγ) Το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώ−

σεων.
δδ) Την πιθανότητα των επιπτώσεων.
εε) Τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµό−

τητα των επιπτώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

∆ιαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
για έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της 
υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) Κατηγορίας

Άρθρο 10
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη ∆ιεύθυνση Σχε−
διασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας 
η οποία τη διαβιβάζει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η αίτηση αυτή 
συνοδεύεται από τον φάκελο Π.Π.Ε. τύπου ΙΙ που κατα−
τέθηκε κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ−
θρο 9, επικαιροποιηµένο και τεκµηριωµένο µε νεότερα 
στοιχεία ή Περιβαλλοντική Έκθεση. Ο φάκελος αυτός 
αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση και υποβάλλεται 
σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική 
Έκθεση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή.

Το περιεχόµενο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης καθώς 
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
την τεκµηριώνουν, καθορίζονται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το 
εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν. 3010/2002.

Η Περιβαλλοντική Έκθεση συνοδεύεται από τη σχετική 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρει−
ας όπως προβλέπεται στο εδάφιο Β΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 9, και αντίγραφο χάρτη και τοπογραφικού 
σχεδίου θεωρηµένων από την αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της 
οικείας Περιφέρειας που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 9, απ’ όπου προκύπτει η θέση του έργου 
Α.Π.Ε.

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή 
αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκµηρίωση για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η αρµόδια 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 
την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούµενα για την τεκµηρίωση ή συµπλήρωση 
του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία.

3. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης, αφού εξετάσει τον φάκελο και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, και πριν εισηγηθεί επί 
του περιεχοµένου του, τον διαβιβάζει εντός προθεσµί−
ας πέντε (5) ηµερών από την συµπλήρωσή του, στους 
ακόλουθους φορείς για τη διατύπωση σχετικής γνώµης 
για θέµατα της αρµοδιότητάς τους:

 α) Την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία της Νοµαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης.

 β) Την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ∆ασών.
 γ) Τις αρµόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
τις Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων και αποκλειστικά για 
έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο−
ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 δ) Τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο−
νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν 
λόγω Οργανισµών και τους αρµόδιους Οργανισµούς της 
οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

ε) Την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων, απο−
κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

4. Εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την 
παραλαβή του φακέλου, οι αρµόδιοι φορείς που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι−
βάσουν τη γνώµη τους στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία 
αυτή εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων, ή άλλως από 
την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσµίας και 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωµο−
δοτήσεις, σύµφωνα µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 
του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο 
αρµόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

5. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
εκδίδεται από τον οικείο Νοµάρχη εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την εισήγηση που προβλέπεται 
στην προηγούµενη παράγραφο, σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) 
έτη. Το περιεχόµενο της απόφασης αυτής καθορίζεται 
στο άρθρο 11.
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6. Η απόφαση Έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Όρων 
διαβιβάζεται από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλο−
ντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οι−
κείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και 
να ενηµερώσει, βάσει της υπ’ αριθµ.Η.Π. 37111/2021/2003 
Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής 
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του 
ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 3010/2002.

7. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης 
Ε.Π.Ο. στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 11
Περιεχόµενο απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1. Με την απόφαση Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, µέτρα, προϋποθέσεις, όροι, 
περιορισµοί και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποί−
ηση του έργου Α.Π.Ε., που αναφέρονται ιδίως:

 α) Στο είδος, το µέγεθος και τα βασικά τεχνικά χα−
ρακτηριστικά του έργου Α.Π.Ε.

 β) Στις οριακές τιµές εκποµπής, που εκφράζονται ως 
συγκεντρώσεις ή/και φορτία των εκπεµπόµενων ρύπων, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
και ανάλογα µε τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες 
της περιοχής.

 γ) Στα τεχνικά έργα, µέτρα, όρους και περιορισµούς 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για 
την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υπο−
βάθµισης του περιβάλλοντος, τα οποία αναφέρονται 
στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και 
στην παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλο−
ντικών όρων.

 δ) Στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλ−
λοντικών όρων και από τον κύριο του έργου.

 ε) Στο περιβάλλον της περιοχής και τα ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στοιχεία του και ενδεχοµένως στις ειδικά 
προστατευόµενες ζώνες και στον καθορισµό αναγκαίων 
για τη διατήρησή τους µέτρων και έργων.

 στ) Στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατoς των 
δέκα (10) ετών, για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη Έγκρι−
ση Περιβαλλοντικών Όρων, των ειδικών όρων ισχύος της 
καθώς και των προϋποθέσεων για την αναθεώρησή της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

 2. Αν κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου 
Α.Π.Ε. προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το 
περιβάλλον, µε όµοια απόφαση Ε.Π.Ο. επιβάλλονται πρό−
σθετοι όροι, ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

Άρθρο 12
∆ιαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίω−
ση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ή ανα−
νέωση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1. Προκειµένου να εκτιµηθεί αν από τον εκσυγχρονι−
σµό, επέκταση, βελτίωση, ή τροποποίηση υφισταµένων 
έργων Α.Π.Ε. επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει φάκελο το περιεχόµενο του 
οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 
του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο Β΄ της 
παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Ο 
φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 3 έως και 10 της παρούσας, η οποία εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του 
φακέλου αυτού, αποφαίνεται: α) αν απαιτείται ή όχι η 
υποβολή νέας Π.Π.Ε. για να διενεργηθεί νέα Π.Π.Ε.Α., ή 
β) αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας Μ.Π.Ε. ή Περιβαλ−
λoντικής Έκθεσης για να εκδοθεί νέα απόφαση Ε.Π.Ο. 
ή να τροποποιηθεί η ισχύουσα, ή γ) αν εξακολουθεί να 
ισχύει η υφιστάµενη απόφαση Ε.Π.Ο. ως έχει.

 2. Σε περίπτωση αίτησης για την ανανέωση της ισχύ−
ος της απόφασης Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
φάκελο το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφω−
να µε το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην 
αρµόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10 της παρούσας, 
η οποία εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
υποβολή του φακέλου αυτού, αποφαίνεται αν απαιτεί−
ται ή όχι η υποβολή νέας Μ.Π.Ε., ή Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 13

∆ιαδικασίες για Π.Π.ΕΑ. και Ε.Π.Ο. που εκκρεµούν κατά 
το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης συ−
νεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών 
αιτήσεων.

Άρθρο 14

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002 
και του άρθρου 14 από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθµ.1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 552), καθώς και κάθε άλλη 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από 
αυτήν.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµoσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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Αριθµ. Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε (2)
Περιεχόµενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των 

Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), 
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), 
καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλο−

ντος» (ΦΕΚ Α΄160) και ιδίως το εδάφιο β’, της παραγράφου 
10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδη−
γίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄91) και ισχύει.

2. Το ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγω−
γής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά 
καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄168), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδια−
σµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄207), όπως ισχύει.

4. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι−
κής ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286), όπως ισχύει.

5. Το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 
εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει−
ας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄201), όπως ισχύει.

6. Το ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο στη Σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίµατος» (ΦΕΚ Α΄117), όπως ισχύει.

7. Τo π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

8. Το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 33318/3028/1998 Κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» 
(ΦΕΚ Β΄1289).

9. Την υπ’ αριθµ. Η.Π.15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 
3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
1 του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις 
οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ Α΄91)» (ΦΕΚ Β΄1022), 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.145799/2005 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1002) και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθµ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί−
µησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντι−
κών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1650/1986
(Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002
“Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/
ΕΕ και άλλες διατάξεις” (Α΄91)» (ΦΕΚ Β΄ 332).

11. Την υπ’ αριθµ. οικ. 145799/2005 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Η.Π. 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) Κ.Υ.Α. Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 “Εναρ−
µόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/
ΕΕ κ.α. (Α΄91)”» (ΦΕΚ Β΄ 1002).

12. Την υπ’ αριθµ. οικ. 104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 
και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 2 του ν. 3010/2002”».

13. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Ιουνίου1985 «Για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµέ−
νων σχεδίων ιδιωτικών και δηµοσίων στο περιβάλλον» 
(ΕΕ L 175/05.07.1985).

14. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 
206/22.07.1992).

15. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρ−
τίου 1997 «Για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/
ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (EE L 
073/14.03.1997).

16. Την οδηγία 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 «Για 
την προαγωγή του ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» 
(ΕΕ L 283/27.10.2001).

17. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

18. Το γεγονός ότι η εφαρµογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονοµική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο Εφαρµογής

1. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε εφαρµογή του 
εδαφίου Β΄της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 
3010/2002, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης προς τις οδη−
γίες 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου1985 
«Για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», 92/43/
ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Για τη δια−
τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης 
Μαρτίου 1997 «Περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337 
για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµόσι−
ων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», καθώς και 
2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ−
βουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 «Για την προαγωγή 
του ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται α) στα νέα έργα 
Α.Π.Ε. των υποκατηγοριών 1 και 2 της πρώτης (Α’) κα−
τηγορίας, και 3 και 4 της δεύτερης (Β’) κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Η.Π.15393/2332/2002 Κ.Υ.Α., 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 145799/2005 
Κ.Υ.Α, β) στον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση ή 
τροποποίηση των υφιστάµενων έργων Α.Π.Ε. των ίδιων 
υποκατηγοριών, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφο−
ροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περι−
βάλλον, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 
και γ) στην ανανέωση της ισχύος της απόφασης Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάµενου έργου Α.Π.Ε. 
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε έργα Α.Π.Ε. 
που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας.
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Άρθρο 2
Περιεχόµενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), 
Περιβαλλοντικής Έκθεσης και λοιπών φακέλων
έργου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1. Το περιεχόµενο του φακέλου της Προµελέτης Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου Ι και τύπου 
ΙΙ έργου Α.Π.Ε., που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. οικ. 
104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε Κ.Υ.Α., καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο Α΄του Παραρτήµατος.

2. Το περιεχόµενο του φακέλου της Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου Ι και τύπου 
ΙΙ έργου Α.Π.Ε., που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. οικ. 
104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε Κ.Υ.Α., καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο Β΄του Παραρτήµατος.

3. Το περιεχόµενο του φακέλου της Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης έργου Α.Π.Ε., που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 
οικ. 104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε Κ.Υ.Α, καθορίζεται 
στο Κεφάλαιο Γ’ του Παραρτήµατος.

4. Το περιεχόµενο του φακέλου για τον εκσυγχρο−
νισµό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάµε−
νου έργου Α.Π.Ε. που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. οικ. 
104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε Κ.Υ.Α., καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο ∆’ του Παραρτήµατος.

5. Το περιεχόµενο του φακέλου για την ανανέωση της 
ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.) υφιστάµενου έργου Α.Π.Ε., που προβλέπεται στην 
υπ’ αριθµ. οικ. 104247/25.5.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε κοινή 
υπουργική απόφαση, καθορίζεται στο Κεφάλαιο Ε’ του 
Παραρτήµατος.

Άρθρο 3
Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις

1. Με απόφαση των αρµοδίων Γενικών ∆ιευθυντών 
των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης, σύµφωνα 
µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του 
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν. 3010/2002, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται λεπτοµερειακά και 
τεχνικά ζητήµατα.

2. ∆ιαδικασίες για τη χορήγηση Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. που 
εκκρεµούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αι−
τήσεων.

3. Μελέτες, η εκπόνηση των οποίων είχε ανατεθεί 
πριν το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, 
εκπονούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά 
το χρόνο ανάθεσής τους.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταρ−
γούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β΄552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε 
θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν.

5. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτηµα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Φάκελος Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε.) τύπου Ι και ΙΙ έργου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ−
γειας (Α.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή
2.0 Περιγραφή Έργου
2.1 Γεωγραφική Θέση έργου
2.2  Περιγραφή έργου (κύριο έργο και συνοδά έργα 

όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.)
3.0  Στόχος, σηµασία, αναγκαιότητα και οικονοµικά στοι−

χεία του έργου − Συσχέτισή του µε άλλα έργα
3.1  Στόχος, σηµασία και αναγκαιότητα του έργου 
3.2  Ιστορική εξέλιξη του έργου 
3.3  Οικονοµικά στοιχεία του έργου 
3.4  Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα ή δραστηρι−

ότητες
4.0  Περιγραφή Εναλλακτικών Λύσεων
5.0  Κατάσταση Περιβάλλοντος
5.Α  Περιοχή µελέτης
5.Β  Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά
5.Β.1  Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
5.Β.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
5.Β.3  Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτη−

ριστικά
5.Β.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικά έργα)
5.Γ  Φυσικό Περιβάλλον
5.Γ.1  Γενικά στοιχεία
5.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές
5.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές
5.Γ.4  Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της πε−

ριοχής µελέτης
5.∆ Ανθρωπογενές περιβάλλον
5.∆.1 Χωροταξικός σχεδιασµός−Χρήσεις γης
5.∆.2 ∆οµηµένο περιβάλλον
5.∆.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.∆.4 Κοινωνικο−οικονοµικό περιβάλλον – Τεχνικές υπο−

δοµές
5.∆.5  Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογε−

νείς δραστηριότητες
5.∆.6 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
5.∆.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
5.∆.8 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
5.Ε  Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος − Μηδενική 

Λύση
6.0  Κατ’ Αρχήν Εκτίµηση και Αξιολόγηση των Πε−

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (κυρίως έργου και 
συνοδών αυτού µε εκτίµηση των αθροιστικών 
και συνεργιστικών επιπτώσεων)

6.1 Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά
6.1.1  Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
6.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
6.1.3  Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτη−

ριστικά
6.1.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικά έργα)
6.2 Φυσικό Περιβάλλον
6.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον
6.3.1 Χρήσεις γης
6.3.2 ∆οµηµένο περιβάλλον
6.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

6.3.4  Κοινωνικο−οικονοµικό περιβάλλον − Τεχνικές Υπο−
δοµές

6.3.5 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
6.3.6 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
6.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
7.0  Κατευθύνσεις για την Αντιµετώπιση των Περι−

βαλλοντικών Επιπτώσεων
8.0  Εκτίµηση των ∆υσκολιών που αναµένεται να προ−

κύψουν κατά την εκπόνηση της Μ.Π.Ε.
9.0 Απαιτούµενες Βασικές Μελέτες
10.0 Χάρτες − Σχέδια
10.1 Χάρτες (µε σηµειωµένο το έργο)
10.1.1  Χάρτης προσανατολισµού (προτεινόµενη θέση 

του έργου)
10.1.2 Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης 

κατάλληλης κλίµακας
10.1.3 Γεωλογικός χάρτης 1:50.000 έως 1:25.000 ή άλ−

λης κατάλληλης κλίµακας εφ’ όσον προβλέπονται 
έργα οδοποιίας 

10.1.4 Υδρογραφικός χάρτης κατάλληλης κλίµακας εφ’ 
όσον προβλέπονται επεµβάσεις στο υδρογραφι−
κό δίκτυο της περιοχής

10.1.5 Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτηµάτων 
1:50.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας

10.1.6 Χάρτης χρήσεων γης 1:5.000 έως 1:25.000 ή άλλης 
κατάλληλης κλίµακας

10.1.7 Χάρτης θέσεων λήψης φωτογραφιών του κεφα−
λαίου 13

10.1.8Χάρτες µε πλέον εξειδικευµένες πληροφορίες 
που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της 
κατάστασης περιβάλλοντος

10.2 Σχέδια
10.2.1 Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:10.000 ή άλλη 

κατάλληλη κλίµακα για τις εγκαταστάσεις που 
συνοδεύουν το έργο

11.0 ∆ικαιολογητικά − Εγκρίσεις
12.0 Βιβλιογραφία − Πηγές
13.0 Φωτογραφική Τεκµηρίωση
14.0 Παραρτήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) τύπου Ι και ΙΙ έργου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ−
γειας (Α.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή
2.0 Μη τεχνική Περίληψη
3.0  Συνοπτική περιγραφή − Στόχος, σηµασία, ανα−

γκαιότητα και οικονοµικά στοιχεία του έργου 
− Συσχέτισή του µε άλλα έργα 

3.1  Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του 
έργου 

3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
3.3 Στόχος, σηµασία και αναγκαιότητα του έργου
3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργου 
3.5 Οικονοµικά στοιχεία του έργου
3.6  Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα και δραστη−

ριότητες
4.0  Αναλυτική περιγραφή του έργου Α.Π.Ε. (κυρίως 

έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα 
διασύνδεσης δικτύου κλπ.)

4.1  Γενικά στοιχεία – τεχνικά χαρακτηριστικά του 
έργου

4.2 Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου
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4.3 Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου
4.4  Ανώµαλες και επικίνδυνες καταστάσεις
5.0 Εναλλακτικές λύσεις 
6.0 Κατάσταση περιβάλλοντος 
6.Α Περιοχή µελέτης
6.Β Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά
6.Β.1 Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
6.Β.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
6.Β.3  Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτη−

ριστικά
6.Β.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικά έργα)
6.Γ Φυσικό Περιβάλλον
6.Γ.1 Γενικά στοιχεία
6.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές
6.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές
6.Γ.4  Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της πε−

ριοχής µελέτης
6.∆ Ανθρωπογενές περιβάλλον
6.∆.1 Χωροταξικός σχεδιασµός−Χρήσεις γης
6.∆.2 ∆οµηµένο περιβάλλον
6.∆.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
6.∆.4 Κοινωνικο−οικονοµικό περιβάλλον
6.∆.5 Τεχνικές Υποδοµές
6.∆.6 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
6.∆.7 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
6.∆.8 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
6.∆.9 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
6.Ε Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος − Μηδενική Λύση
7.0  Εκτίµηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (κυρίως έργου και συνοδών αυτού 
µε εκτίµηση των αθροιστικών και συνεργιστικών 
επιπτώσεων)

7.1 Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά
7.1.1 Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
7.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
7.1.3  Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτη−

ριστικά
7.1.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικά έργα)
7.2 Φυσικό Περιβάλλον
7.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον
7.3.1 Χρήσεις γης
7.3.2 ∆οµηµένο περιβάλλον
7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
7.3.4 Κοινωνικο−οικονοµικό περιβάλλον 
7.3.5 Τεχνικές Υποδοµές
7.3.6 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
7.3.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
7.3. Επιφανειακά και υπόγεια νερά
7.4  Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε µορφή µήτρας
8.0  Αντιµετώπιση και Παρακολούθηση των Περιβαλ−

λοντικών Επιπτώσεων
9.0 Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
10.0  Περιγραφή των δυσκολιών που ανέκυψαν κατά 

την εκπόνηση της µελέτης 
11.0 Χάρτες − Σχέδια
11.1 Χάρτες (µε σηµειωµένο το έργο)
11.1.1  Χάρτης προσανατολισµού (προτεινόµενη θέση 

του έργου)
11.1.2  Χάρτης εναλλακτικών λύσεων σε κλίµακα 1:50000 

ή άλλη κατάλληλη
11.1.2  Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης 

κατάλληλης κλίµακας

11.1.3  Γεωλογικός χάρτης 1:50.000 έως 1:25.000 ή άλλης 
κατάλληλης κλίµακας εφ’ όσον προβλέπονται 
έργα οδοποιίας 

11.1.4  Υδρογραφικός χάρτης κατάλληλης κλίµακας εφ’ 
όσον προβλέπονται επεµβάσεις στο υδρογραφι−
κό δίκτυο της περιοχής

11.1.5  Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτηµάτων 
1:50.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας

11.1.6 Χάρτης χρήσεων γης 1:5.000 έως 1:25.000 ή άλλης 
κατάλληλης κλίµακας

11.1.7  Χάρτης αποτύπωσης θέσεων δανειοθαλάµων, 
αποθεσιοθαλάµων, χώρων εξόρυξης υλικών (κυ−
ρίως για υδροηλεκτρικά έργα)

11.1.8  Χάρτης επιπτώσεων, όπου σηµειώνονται οι µε−
ταβολές που επέρχονται στο περιβάλλον πριν 
και µετά το έργο. Χρησιµοποιείται ως υπόβαθρο 
ο χάρτης χρήσεων γης 

11.1.9  Χάρτες µε πλέον εξειδικευµένες πληροφορίες 
που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της 
κατάστασης περιβάλλοντος 

11.1.10 Χάρτης θέσεων λήψης φωτογραφιών του κεφα−
λαίου 14

11.2 Σχέδια
11.2.1  Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:10.000 ή άλλη 

κατάλληλη κλίµακα για τις εγκαταστάσεις που 
συνοδεύουν το έργο

12.0 ∆ικαιολογητικά − Εγκρίσεις
13.0 Βιβλιογραφία − Πηγές
14.0 Φωτογραφική Τεκµηρίωση
15.0 Παραρτήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης έργου Ανανεώσι−
µων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή
Αφορά γενικά στοιχεία (είδος και µέγεθος του έργου 

Α.Π.Ε., φορέας υλοποίησης, υπεύθυνος έργου, στοιχεία 
µελετητή).

2.0 Περιγραφή έργου Α.Π.Ε.
2.1 Προσδιορισµός της γεωγραφικής θέσης κατάλη−

ψης του έργου µε κεντροβαρικές συντεταγµένες και η 
διοικητική του υπαγωγή.

2.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου  και των τεχνι−
κών αυτού βασικών χαρακτηριστικών (κυρίως έργου 
και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης 
δικτύου κλπ.).

3.0 Στόχος και αναγκαιότητα – Οικονοµικά στοιχεία 
Αναφορά στην σκοπιµότητα και αναγκαιότητα υλοποί−

ησης του έργου και εκτίµηση του κόστους υλοποίησης 
αυτού.

4.0 Εναλλακτικές λύσεις 
Συνοπτική παρουσίαση τυχόν εναλλακτικών λύσε−

ων σε µορφή κειµένου µε ενδεικτικό σχέδιο για κάθε 
λύση, που έχει σχέση µε την θέση έργου, το µέγεθος, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα µέτρα ελέγχου των 
οχλήσεων.

5.0 Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος 
Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό και ανθρωπο−

γενές περιβάλλον µε ειδική αναφορά σε περιοχές που 
διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στην 
άµεση γειτονία του έργου.

6.0 Εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον
6.1 Περιγράφονται, µε την απαραίτητη τεκµηρίωση, οι 
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σηµαντικότερες οικολογικές, χωροταξικές, κοινωνικές 
και οικονοµικές επιπτώσεις από την πραγµατοποίηση 
του εξεταζόµενου έργου.  Έµφαση πρέπει να δίδεται 
στην παρουσίαση ποσοτικών δεδοµένων για την αξι−
ολόγηση των επιπτώσεων σε σχέση µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, πρότυπα, όρια εκποµπών κλπ.

6.2 Στην περίπτωση που εκτιµάται ότι αναµένονται 
επιπτώσεις σε προστατευόµενες περιοχές του Εθνικού 
Καταλόγου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) ή σε Ζώ−
νες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ), τότε η εκτίµηση και αξιολόγηση των επι−
πτώσεων γίνεται και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  Στην αντίθετη περί−
πτωση που εκτιµάται ότι δεν αναµένονται επιπτώσεις 
στις προαναφερόµενες περιοχές, γίνεται αιτιολόγηση 
της εκτίµησης αυτής.

7.0 Προτάσεις για την αντιµετώπιση των περιβαλλο−
ντικών επιπτώσεων 

Περιγράφονται συνοπτικά τα προτεινόµενα µέτρα 
αντιµετώπισης των αναµενόµενων επιπτώσεων, καθώς 
και τα τυχόν προτεινόµενα για εφαρµογή συστήµατα 
αντιρρύπανσης. 

8.0 Χάρτες – Σχέδια 
Περιλαµβάνονται:
α) χάρτης προσανατολισµού
β) χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης
γ) οριζοντιογραφία του έργου, και 
δ) βασικές τοµές όπου θα απεικονίζονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του έργου.
Οι κλίµακες των χαρτών και σχεδίων προσαρµόζονται 

κατάλληλα από τον µελετητή ανάλογα µε το είδος και 
µέγεθος του έργου Α.Π.Ε. καθώς και τα χαρακτηριστικά 
της περιοχής.

9.0 Φωτογραφική κάλυψη 
Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της 

περιοχής έργου µε κατάλληλη σηµείωση των θέσεων 
λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη λειτουργικής κλί−
µακας.

10.0 Βιβλιογραφία – Πηγές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Φάκελος για τον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση 
ή τροποποίηση υφιστάµενου έργου Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή
1.1 Αφορά γενικά στοιχεία (είδος και µέγεθος του έρ−

γου Α.Π.Ε., υπεύθυνος ή φορέας υλοποίησης του έργου, 
στοιχεία µελετητή).

1.2 Προηγούµενη περιβαλλοντική άδεια / απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (επισυνάπτεται αν 
υπάρχει) – αριθµός – ηµεροµηνία – εκδούσα αρχή – λήξη 
ισχύος.

2.0 Περιγραφή του υφισταµένου έργου 
2.1 Γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή του έρ−

γου.
2.2 Συνοπτική περιγραφή του υφισταµένου έργου µε 

την παράθεση των βασικών τεχνικών, γεωµετρικών και 
λειτουργικών του χαρακτηριστικών (κύριο έργο και συ−
νοδά έργα, όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου 
κλπ.).

3.0 Περιγραφή του προτεινόµενου έργου 
3.1 Περιγραφή του προτεινόµενου έργου µε την παρά−

θεση των βασικών τεχνικών, γεωµετρικών και λειτουρ−

γικών του χαρακτηριστικών και απεικόνιση των θέσεων 
δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων (κυρίως για υδροη−
λεκτρικά έργα) και τυχόν άλλων συνοδών έργων.

3.2 ∆ίδονται ευκρινείς οριζοντιογραφίες, τοµές και 
σχέδια σε κατάλληλη κλίµακα ανάλογα µε το µέγεθος 
του έργου. Στους προαναφερόµενους χάρτες και σχέδια 
παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση ενώ µε έγχρω−
µα στοιχεία εµφαίνονται οι προτεινόµενες επεκτάσεις, 
βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.

3.3 Αιτιολογείται η σκοπιµότητα υλοποίησης του προ−
τεινόµενου έργου.

4.0 Υφισταµένη κατάσταση περιβάλλοντος
4.1 Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό και ανθρωπο−

γενές περιβάλλον της περιοχής µε ειδική αναφορά σε 
περιοχές που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προ−
στασίας στην άµεση γειτονία του έργου (π.χ. περιοχές 
NATURA 2000, SPA, Ramsar, εθνικοί δρυµοί, χρήσεις γης, 
αρχαιολογικοί χώροι, κλπ)..

4.2 Ελέγχεται η συµβατότητα του έργου µε τις χωρο−
ταξικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους και κατευ−
θύνσεις που ισχύουν για την περιοχή.

5.0 Εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
5.1 Περιγράφονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες επι−

πτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από 
την προτεινόµενη επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό, 
τροποποίηση του υφισταµένου έργου.

5.2 Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων δίδονται πο−
σοτικά στοιχεία εκποµπών ή γίνεται ποσοτικοποίηση 
των επιπτώσεων (κατά το δυνατόν), καθώς και προτά−
σεις µέτρων, όρων ή περιορισµών για την αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

6.0 Φωτογραφική τεκµηρίωση
Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 

της περιοχής του έργου µε κατάλληλη σηµείωση των 
θέσεων λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη κατάλληλης 
κλίµακας.

7.0 Χάρτες – Σχέδια
7.1 Χάρτης προσανατολισµού.
7.2 Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής, κλίµακας 

1:5000 ή άλλης κατάλληλης µε σηµειωµένο το έργο.
7.3 Γενική διάταξη (οριζοντιογραφία) του υφισταµένου 

και του προτεινόµενου έργου µε τα συνοδά αυτού έργα 
(µε διαφορετικό χρωµατισµό του υφισταµένου από το 
προτεινόµενο έργο).

7.4 Βασικές τοµές του όπου θα απεικονίζονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του υφισταµένου και του προ−
τεινόµενου έργου και τυχόν συνοδών έργων.

8.0 Πρόσθετα απαιτούµενα δικαιολογητικά
8.1 Η προηγούµενη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι−

κών Όρων του έργου (εφόσον τέτοια δεν υφίσταται, 
τούτο αναφέρεται ρητά), καθώς και των τυχόν συνοδών 
έργων αυτού.

8.2 Αντίγραφο των τυχόν άλλων µετέπειτα περιβαλ−
λοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε εκσυγχρονισµό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού.

8.3 Αντίγραφο της τυχόν εγκεκριµένης Μελέτης Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της Περιβαλλοντικής Έκ−
θεσης (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ’ 
ύλην αρµόδια Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αι−
τήµατος).

8.4 Άδεια λειτουργίας ή/και εγκατάστασης όπου η 
έκδοσή της προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
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8.5 Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν κατά την 
κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που 
αποφαίνεται επί του αιτήµατος και τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την ορθή εκτίµηση της Υπηρεσίας (π.χ. 
πορίσµατα υφισταµένων εξειδικευµένων µελετών, τυχόν 
εγκρίσεις συναρµοδίων Υπηρεσιών, κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Φάκελος για την ανανέωση της ισχύος της απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) υφιστάµενου 
έργου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1. Προκειµένου να εκτιµηθεί αν για την ανανέωση 
της ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων υφισταµένου έργου απαιτείται η υποβολή Μελέ−
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης, κατατίθεται αίτηση στην αρµόδια Κεντρική, 
Περιφερειακή ή Νοµαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
στην οποία αναφέρονται:

α) Το είδος και µέγεθος του έργου,
β) Τα στοιχεία υπευθύνου ή του φορέα υλοποίησης 

του έργου Α.Π.Ε.,
γ) Τα στοιχεία – περιγραφή της µέχρι σήµερα εξέλιξης 

και λειτουργίας του έργου µε επικαιροποιηµένα στοι−
χεία λειτουργίας αυτού, στοιχεία που αφορούν στην 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών 
που έχουν επιβληθεί για το έργο, καθώς και αναφορά 
στην αποτελεσµατικότητα των µέτρων αποκατάστασης 
του περιβάλλοντος που εφαρµόστηκαν.

δ) Η συνοπτική αναφορά σε τυχόν µεταβολές που 
έχουν επέλθει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ−
λον της περιοχής του έργου Α.Π.Ε., στο καθεστώς προ−
στασίας (π.χ. ένταξη του έργου σε περιοχές µε ειδικό 
καθεστώς προστασίας π.χ. δίκτυο NATURA 2000, αρχαι−
ολογικοί χώροι), καθώς και στις χωροταξικές και πολεο−
δοµικές κατευθύνσεις, στο διάστηµα που έχει παρέλθει 
από την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο.  Σε περίπτωση 
που έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές µπορεί να προτεί−

νονται και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την απο−
τελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος µε βάση τα 
νέα δεδοµένα και η αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
µπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. 
χάρτες, νοµοθετικές ρυθµίσεις, κλπ).

2. Επισυνάπτονται στην αίτηση:
α) Αντίγραφο της προς ανανέωση απόφασης Ε.Π.Ο. 

του έργου καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυ−
τού/αυτής.

β) Αντίγραφο των τυχόν άλλων µετέπειτα περιβαλ−
λοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε εκσυγχρονισµό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού/αυτής.

γ) Αντίγραφο της εγκεκριµένης Μελέτης Περιβαλλο−
ντικών Επιπτώσεων ή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης εφ’ 
όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ’ ύλην αρµόδια 
Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήµατος.

δ) Άδεια λειτουργίας και ή και εγκατάστασης όπου η 
έκδοσή της προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

ε) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιο−
ποίησής υδατικών πόρων, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.

ε) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν κατά την 
κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που 
αποφαίνεται επί του αιτήµατος και τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την ορθή εκτίµηση της Υπηρεσίας (π.χ. 
τυχόν εγκρίσεις συναρµοδίων Υπηρεσιών, πορίσµατα 
υφισταµένων µελετών, κλπ).

Η απόφαση αυτή να δηµoσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2006

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ

∆. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 276
 22 ∆εκεµβρίου 2006

3045

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3522

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύ−
σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Μ

2. Η κλίµακα της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2009 για 
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την ηµεροµηνία 
αυτή και µετά.

3. Ειδικά, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται τα έτη 
2007 και 2008 ισχύουν οι ακόλουθες κλίµακες:

« (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(

Σύνολο
Εισοδήµατος

(
Φόρου
(

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

Άρθρο 37

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 A΄) προστί−
θενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του πα−
ρόντος νόµου είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 
2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφε−
ρειακού χαρακτήρα.

5. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλ−
λει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Μ

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως 
εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκεκριµένος Χάρτης, 
καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές και οι Κανονισµοί 
σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις περιφερειακού Χα−
ρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«∆ιαίρεση της Επικράτειας
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως 
εξής: 

ΠΕΡΙΟΧΗ A΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών 
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που 
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρι−
κάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέ−
ρ

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
A΄), όπως ισχύει, που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό 
καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 
6 του ν. 2960/2001, οι οποίες κατανεµήθηκαν µε τη ∆1/
Β/ οικ.8392/20.4.2006 (ΦΕΚ 512 Β΄) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι οποίες µέ−
χρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 δεν έχουν τεθεί σε 
ανάλωση και βρίσκονται στις φορολογικές αποθήκες 
των κατόχων Άδειας ∆ιύλισης ή των κατόχων Άδειας 
Εµπορίας κατηγορίας A΄, αυτούσιες ή σε µίγµα µε πε−
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης 
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, 
µπορούν να τεθούν σε ανάλωση µετά την 1η Ιανουαρίου 
2007 επιπλέον της ποσότητας των 114.000 χιλιολίτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ προς κατανοµή για το έτος 2007, 
υπό το ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων 
του άρθρου 78 παράγραφος 6 του ν. 2960/2001, όπως 
ισχύει.

Άρθρο 37

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 A΄) προστί−
θενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του πα−
ρόντος νόµου είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 
2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφε−
ρειακού χαρακτήρα.

5. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλ−
λει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως 
εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκεκριµένος Χάρτης, 
καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές και οι Κανονισµοί 
σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις περιφερειακού Χα−
ρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«∆ιαίρεση της Επικράτειας
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως 
εξής: 

ΠΕΡΙΟΧΗ A΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών 
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που 
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρι−
κάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνί−
ας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης 
(Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, 
Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζά−
νης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, 
∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 
Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της Πε−
ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ηλείας).»

3. α. Η υποπερίπτωση (xi) της περίπτωσης ε΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:

«xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου 
πολυετούς (2−5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων 
(για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύ−
στασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών 
και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού 
κόστους 3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης 
λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 
ευρώ και επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρω−
µένου πολυετούς (2−5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου 
φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από 
τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µετα−
ποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου 
συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων 
ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 
1.500.000 ευρώ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, 
διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονι−
σµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες 
κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους 
από τους επόµενους στόχους:

− Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη δι−
εθνή αγορά.

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Σ.τ.Ε.. Για 
τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων 
αυτών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή τους, που 
υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
εξήντα (60) ηµερών από την 31η ∆εκεµβρίου 2006, να ζη−
τήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς µε βάση τις 
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, ακολουθουµένης 
της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 A΄).

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυ−
ση της διαφοράς, οι υποθέσεις των δύο προηγούµενων 
εδαφίων κρίνονται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν 
κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

Άρθρο 36

1. Η πρώτη περίοδος του προτελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 5 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 
230 A΄), όπως προστέθηκε µε το ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304 
A΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τα έτη 2005, 2006 και 2007, η κατανοµή 
των ποσοτήτων αυτούσιων Βιοκαυσίµων και των Άλλων 
Ανανεώσιµων Καυσίµων, που υπόκεινται στο ειδικό φο−
ρολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 
6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 A΄), όπως 
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 
112 A΄), καθορίζεται µε απόφαση που εκδίδεται κατά 
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση του Προγράµ−
µατος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 αυτού.»

2. Οι ποσότητες βιοντίζελ της περίπτωσης κστ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
A΄), όπως ισχύει, που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό 
καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 
6 του ν. 2960/2001, οι οποίες κατανεµήθηκαν µε τη ∆1/
Β/ οικ.8392/20.4.2006 (ΦΕΚ 512 Β΄) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι οποίες µέ−
χρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 δεν έχουν τεθεί σε 
ανάλωση και βρίσκονται στις φορολογικές αποθήκες 
των κατόχων Άδειας ∆ιύλισης ή των κατόχων Άδειας 
Εµπορίας κατηγορίας A΄, αυτούσιες ή σε µίγµα µε πε−
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης 
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, 
µπορούν να τεθούν σε ανάλωση µετά την 1η Ιανουαρίου 
2007 επιπλέον της ποσότητας των 114.000 χιλιολίτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ προς κατανοµή για το έτος 2007, 
υπό το ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων 
του άρθρου 78 παράγραφος 6 του ν. 2960/2001, όπως 
ισχύει.

Άρθρο 37

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 A΄) προστί−
θενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του πα−
ρόντος νόµου είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 
2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφε−
ρειακού χαρακτήρα.

5. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλ−
λει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως 
εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκεκριµένος Χάρτης, 
καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές και οι Κανονισµοί 
σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις περιφερειακού Χα−
ρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«∆ιαίρεση της Επικράτειας
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως 
εξής: 

ΠΕΡΙΟΧΗ A΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών 
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που 
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρι−
κάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνί−
ας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης 
(Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, 
Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζά−
νης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, 
∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 
Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της Πε−
ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ηλείας).»

3. α. Η υποπερίπτωση (xi) της περίπτωσης ε΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:

«xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου 
πολυετούς (2−5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων 
(για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύ−
στασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών 
και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού 
κόστους 3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης 
λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 
ευρώ και επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρω−
µένου πολυετούς (2−5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου 
φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από 
τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µετα−
ποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου 
συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων 
ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 
1.500.000 ευρώ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, 
διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονι−
σµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες 
κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους 
από τους επόµενους στόχους:

− Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη δι−
εθνή αγορά.
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− Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων ή 
και Υπηρεσιών.

− Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµέ−
νων συστηµάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συµπληρω−
µατικών προϊόντων και υπηρεσιών.

− Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών ση−
µαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων 
βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.

− Μεταφορά παραγωγικών − ερευνητικών δραστηριο−
τήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.

Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη 
σύµπραξη µη οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση 
από διαφορετικούς κλάδους) µε στόχο την παραγωγή, 
σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµε−
νων, προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών. 
− ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.»

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 3 αριθµείται ως περίπτωση στ΄ 
και αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις 
για την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων των περιπτώ−
σεων α΄ έως ε΄.»

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 προστίθενται 
περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε. ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγµα−
τοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του 
∆ηµοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συµβάσεως εκτε−
λέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

στ. ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για 
τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων 
κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής µε 
την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνοµες και 
ασυµβίβαστες µε την Κοινή Αγορά.»

δ. Η υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii. την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συν−
δέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα και υπό την 
προϋπόθεση ότι:

− η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
− αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
− η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους 

συνήθεις όρους της αγοράς,
− αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί 

πριν την αγορά.»
ε. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 

3 προστίθεται υποπερίπτωση (xxiv):
«xxiv. αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης 

δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επι−
χειρήσεις».

στ. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3470/ 
2006 (ΦΕΚ 132 A΄), αντικαθίσταται η φράση «σε ποσο−
στό που δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου» µε τη φράση «σε 
ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου».

ζ. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 
καταργείται.

η. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 µε το 
ακόλουθο περιεχόµενο:

«7. Περιεχόµενο Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στο άρ−
θρο αυτό, πλην αυτών που διέπονται από άλλον του 
υπ’ αριθµ. 1628/2006 ειδικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα πρέπει να αφορούν:

− τη δηµιουργία νέας µονάδας,
− την επέκταση υπάρχουσας µονάδας,
− τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας µονάδας 

προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
− τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική δι−

αδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικα−

νοποιούν µία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέ−
σεις.»

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Παρεχόµενες Ενισχύσεις

1.α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι 
ακόλουθες ενισχύσεις:

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
στην κατηγορία 1 περιλαµβάνονται οι κατηγορίες 3, 
4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 και στην κατηγορία 2 περιλαµ−
βάνονται οι αντίστοιχες κατηγορίες 1 και 2.

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθω−
σης ή επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης:

Περιοχή A΄ −  Κατηγορία 1 − 20%
−  Κατηγορία 2 − 15% 

Περιοχή Β΄ −  Κατηγορία 1 − 30%
−  Κατηγορία 2 − 25% 

Περιοχή Γ΄ −  Κατηγορία 1 − 40%
−  Κατηγορία 2 − 35%

Ή εναλλακτικά 
Φορολογική απαλλαγή

Περιοχή A΄ −  Κατηγορία 1 − 60%
−  Κατηγορία 2 − 50% 

Περιοχή Β΄ −  Κατηγορία 1 − 100%
−  Κατηγορία 2 − 100% 

Περιοχή Γ΄ −  Κατηγορία 1 − 100%
−  Κατηγορία 2 − 100%

β. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της περίπτωσης α΄, ανα−
γόµενες σε ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης, δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριµένου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων.

γ. Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον πο−
σοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%).

δ. Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται 
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό 
(20%).

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα επι−
πλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ 
της προηγούµενης παραγράφου για τις πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νοµούς 
ή τµήµατα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει 
των κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώρι−
ου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), του ποσοστού ανεργίας και της 
γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
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− Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων ή 
και Υπηρεσιών.

− Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµέ−
νων συστηµάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συµπληρω−
µατικών προϊόντων και υπηρεσιών.

− Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών ση−
µαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων 
βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.

− Μεταφορά παραγωγικών − ερευνητικών δραστηριο−
τήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.

Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη 
σύµπραξη µη οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση 
από διαφορετικούς κλάδους) µε στόχο την παραγωγή, 
σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµε−
νων, προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών. 
− ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.»

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 3 αριθµείται ως περίπτωση στ΄ 
και αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις 
για την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων των περιπτώ−
σεων α΄ έως ε΄.»

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 προστίθενται 
περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε. ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγµα−
τοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του 
∆ηµοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συµβάσεως εκτε−
λέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

στ. ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για 
τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων 
κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής µε 
την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνοµες και 
ασυµβίβαστες µε την Κοινή Αγορά.»

δ. Η υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii. την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συν−
δέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα και υπό την 
προϋπόθεση ότι:

− η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
− αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
− η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους 

συνήθεις όρους της αγοράς,
− αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί 

πριν την αγορά.»
ε. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 

3 προστίθεται υποπερίπτωση (xxiv):
«xxiv. αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης 

δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επι−
χειρήσεις».

στ. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3470/ 
2006 (ΦΕΚ 132 A΄), αντικαθίσταται η φράση «σε ποσο−
στό που δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου» µε τη φράση «σε 
ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου».

ζ. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 
καταργείται.

η. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 µε το 
ακόλουθο περιεχόµενο:

«7. Περιεχόµενο Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στο άρ−
θρο αυτό, πλην αυτών που διέπονται από άλλον του 
υπ’ αριθµ. 1628/2006 ειδικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα πρέπει να αφορούν:

− τη δηµιουργία νέας µονάδας,
− την επέκταση υπάρχουσας µονάδας,
− τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας µονάδας 

προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
− τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική δι−

αδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικα−

νοποιούν µία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέ−
σεις.»

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Παρεχόµενες Ενισχύσεις

1.α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι 
ακόλουθες ενισχύσεις:

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
στην κατηγορία 1 περιλαµβάνονται οι κατηγορίες 3, 
4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 και στην κατηγορία 2 περιλαµ−
βάνονται οι αντίστοιχες κατηγορίες 1 και 2.

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθω−
σης ή επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης:

Περιοχή A΄ −  Κατηγορία 1 − 20%
−  Κατηγορία 2 − 15% 

Περιοχή Β΄ −  Κατηγορία 1 − 30%
−  Κατηγορία 2 − 25% 

Περιοχή Γ΄ −  Κατηγορία 1 − 40%
−  Κατηγορία 2 − 35%

Ή εναλλακτικά 
Φορολογική απαλλαγή

Περιοχή A΄ −  Κατηγορία 1 − 60%
−  Κατηγορία 2 − 50% 

Περιοχή Β΄ −  Κατηγορία 1 − 100%
−  Κατηγορία 2 − 100% 

Περιοχή Γ΄ −  Κατηγορία 1 − 100%
−  Κατηγορία 2 − 100%

β. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της περίπτωσης α΄, ανα−
γόµενες σε ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης, δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριµένου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων.

γ. Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον πο−
σοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%).

δ. Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται 
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό 
(20%).

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα επι−
πλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ 
της προηγούµενης παραγράφου για τις πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νοµούς 
ή τµήµατα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει 
των κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώρι−
ου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), του ποσοστού ανεργίας και της 
γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
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µικών δύναται να µετατάσσονται κατηγορίας τα επεν−
δυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Ενισχύσεις µεγάλων επενδυτικών σχεδίων
α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού 

ως «Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται επένδυση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, µε ενι−
σχυόµενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατοµµυρίων 
(50.000.000) ευρώ, υπολογιζόµενες µε τις τιµές και τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά το χρόνο 
χορήγησης της ενίσχυσης.

β. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού των ενι−
σχυόµενων δαπανών θα λαµβάνεται υπόψη η υλοποί−
ηση για περίοδο τριών (3) ετών, σε µία εγκατάσταση, 
εκ µέρους µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων συνδυαζόµενων κατά αδιαίρετο 
από οικονοµική άποψη τρόπο.

γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν
παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης
που χορηγούνται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.

δ. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα 
εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούµε−
νο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

i. για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) 
ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτα−
του ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

ii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια 
(50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) 
ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου 
ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

iii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περί−
πτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

4. Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε οποια−
δήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρ−
θρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή µε οποιαδήποτε 
άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εάν η εν λόγω σώρευση 
θα είχε ως αποτέλεσµα η ένταση της ενίσχυσης να 
υπερβεί την ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο 
κανονισµός.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) 
της περίπτωσης δ΄ και των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), 
(viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης 
ή της φορολογικής απαλλαγής.

6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α΄ και 
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, που πραγµατο−
ποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται µόνο η ενίσχυση 
της επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία.»

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνα−
τόν, µετά από αίτηση του επενδυτή, να αναµορφωθεί 
το ενισχυόµενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση 
αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό 
(5%) αυτού που έχει εγκριθεί.»

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6.α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχε−
δίων γίνεται µετά τη δηµοσίευση της απόφασης υπα−

γωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ως έναρξη 
νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 
είτε η πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσµευσης για παραγ−
γελία εξοπλισµού, εκτός των προκαταρκτικών µελετών 
σκοπιµότητας. 

β. Έναρξη πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
πριν τη δηµοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται 
να γίνει, µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, µόνο 
εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιµότητας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 7 του παρόντος νόµου.

γ. Η εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την 
πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και 
β΄της παραγράφου αυτής επιφέρει απόρριψη του συ−
νόλου του επενδυτικού σχεδίου.»

γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρ−
θρου 5 αντικαθίστανται η λέξη «εγκατάστασης» µε την 
λέξη «παραγωγής».

δ. Ο τίτλος της παραγράφου 24 του άρθρου 5 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«24. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρ−
µογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις εξόρυξης και θραύ−
σης αδρανών υλικών και βιοµηχανικών ορυκτών της 
υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 3».

ε. Στην παράγραφο 26 του άρθρου 5 προστίθεται 
περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυ−
ση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται, όπου 
απαιτείται, να εφοδιαστούν, µε ιδία πρωτοβουλία, µε 
τις αναγκαίες γνωµοδοτήσεις, χαρακτηρισµούς ή εγκρί−
σεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές 
Επιτροπές ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης 
υποχρεούνται στην υποβολή ∆ήλωσης Φορολογικής 
Απαλλαγής (∆.Φ.Α.).»

6. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθεται 
περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρο−
νικά.»

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 7 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των απαι−
τούµενων δικαιολογητικών προς τις αρµόδιες προς την 
εξέτασή της υπηρεσίες ή φορείς, ο φορέας της επέν−
δυσης δύναται να ζητήσει τη χορήγηση επιβεβαίωσης 
επιλεξιµότητας προκειµένου να προχωρήσει σε έναρξη 
υλοποίησης της επένδυσης. Εντός προθεσµίας πέντε 
(5) εργάσιµων ηµερών το αίτηµά του αυτό εξετάζεται 
από την Υπηρεσία, η οποία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο 
του υποβληθέντος φακέλου και εφόσον αυτός περιέχει 
τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρό−
ντος άρθρου δίδεται έγγραφη επιβεβαίωση προς τον 
αιτούντα ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε 
ικανοποιεί κατ’ αρχήν τους όρους επιλεξιµότητας που 
τίθενται από το νόµο. Η παραπάνω επιβεβαίωση δεν 
συνεπάγεται και την τελική υπαγωγή του επιχειρηµα−
τικού σχεδίου, η οποία θα κριθεί µετά την αξιολόγηση 
αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων πα−
ραγράφων του παρόντος άρθρου. Μετά τη χορήγηση 
της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας δύναται να αρχίσει 
η πραγµατοποίηση επενδυτικών δαπανών µε αποκλει−
στική ευθύνη του επενδυτή, δεδοµένου ότι αυτή δεν 
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µικών δύναται να µετατάσσονται κατηγορίας τα επεν−
δυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Ενισχύσεις µεγάλων επενδυτικών σχεδίων
α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού 

ως «Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται επένδυση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, µε ενι−
σχυόµενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατοµµυρίων 
(50.000.000) ευρώ, υπολογιζόµενες µε τις τιµές και τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά το χρόνο 
χορήγησης της ενίσχυσης.

β. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού των ενι−
σχυόµενων δαπανών θα λαµβάνεται υπόψη η υλοποί−
ηση για περίοδο τριών (3) ετών, σε µία εγκατάσταση, 
εκ µέρους µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων συνδυαζόµενων κατά αδιαίρετο 
από οικονοµική άποψη τρόπο.

γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν
παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης
που χορηγούνται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.

δ. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα 
εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούµε−
νο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

i. για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) 
ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτα−
του ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

ii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια 
(50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) 
ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου 
ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

iii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περί−
πτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

4. Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε οποια−
δήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρ−
θρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή µε οποιαδήποτε 
άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εάν η εν λόγω σώρευση 
θα είχε ως αποτέλεσµα η ένταση της ενίσχυσης να 
υπερβεί την ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο 
κανονισµός.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) 
της περίπτωσης δ΄ και των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), 
(viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης 
ή της φορολογικής απαλλαγής.

6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α΄ και 
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, που πραγµατο−
ποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται µόνο η ενίσχυση 
της επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία.»

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνα−
τόν, µετά από αίτηση του επενδυτή, να αναµορφωθεί 
το ενισχυόµενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση 
αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό 
(5%) αυτού που έχει εγκριθεί.»

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6.α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχε−
δίων γίνεται µετά τη δηµοσίευση της απόφασης υπα−

γωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ως έναρξη 
νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 
είτε η πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσµευσης για παραγ−
γελία εξοπλισµού, εκτός των προκαταρκτικών µελετών 
σκοπιµότητας. 

β. Έναρξη πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
πριν τη δηµοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται 
να γίνει, µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, µόνο 
εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιµότητας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 7 του παρόντος νόµου.

γ. Η εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την 
πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και 
β΄της παραγράφου αυτής επιφέρει απόρριψη του συ−
νόλου του επενδυτικού σχεδίου.»

γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρ−
θρου 5 αντικαθίστανται η λέξη «εγκατάστασης» µε την 
λέξη «παραγωγής».

δ. Ο τίτλος της παραγράφου 24 του άρθρου 5 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«24. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρ−
µογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις εξόρυξης και θραύ−
σης αδρανών υλικών και βιοµηχανικών ορυκτών της 
υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 3».

ε. Στην παράγραφο 26 του άρθρου 5 προστίθεται 
περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυ−
ση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται, όπου 
απαιτείται, να εφοδιαστούν, µε ιδία πρωτοβουλία, µε 
τις αναγκαίες γνωµοδοτήσεις, χαρακτηρισµούς ή εγκρί−
σεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές 
Επιτροπές ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης 
υποχρεούνται στην υποβολή ∆ήλωσης Φορολογικής 
Απαλλαγής (∆.Φ.Α.).»

6. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθεται 
περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρο−
νικά.»

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 7 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των απαι−
τούµενων δικαιολογητικών προς τις αρµόδιες προς την 
εξέτασή της υπηρεσίες ή φορείς, ο φορέας της επέν−
δυσης δύναται να ζητήσει τη χορήγηση επιβεβαίωσης 
επιλεξιµότητας προκειµένου να προχωρήσει σε έναρξη 
υλοποίησης της επένδυσης. Εντός προθεσµίας πέντε 
(5) εργάσιµων ηµερών το αίτηµά του αυτό εξετάζεται 
από την Υπηρεσία, η οποία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο 
του υποβληθέντος φακέλου και εφόσον αυτός περιέχει 
τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρό−
ντος άρθρου δίδεται έγγραφη επιβεβαίωση προς τον 
αιτούντα ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε 
ικανοποιεί κατ’ αρχήν τους όρους επιλεξιµότητας που 
τίθενται από το νόµο. Η παραπάνω επιβεβαίωση δεν 
συνεπάγεται και την τελική υπαγωγή του επιχειρηµα−
τικού σχεδίου, η οποία θα κριθεί µετά την αξιολόγηση 
αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων πα−
ραγράφων του παρόντος άρθρου. Μετά τη χορήγηση 
της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας δύναται να αρχίσει 
η πραγµατοποίηση επενδυτικών δαπανών µε αποκλει−
στική ευθύνη του επενδυτή, δεδοµένου ότι αυτή δεν 
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δεσµεύει την κρίση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ούτε 
την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την υπαγωγή ή 
µη της επένδυσης στις διατάξεις του νόµου.»

Το µετά την παραπάνω προσθήκη έβδοµο εδάφιο της 
ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπη−
ρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, να αποστέλλουν µε απόδειξη στο φορέα της 
επένδυσης ή τον αντίκλητό του, έγγραφο µε το οποίο 
ζητείται η προσκόµιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και 
πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρι−
νήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης 
της αίτησης υπαγωγής.»

γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
µικών που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και µε την επιφύλα−
ξη της επόµενης περίπτωσης και των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 9, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επι−
χορηγήσεων, επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
και του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, που εγκρίνεται 
ετησίως και κατανέµεται µεταξύ των αρµόδιων φορέων 
υπαγωγής της παραπάνω παραγράφου 11.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσω−
σης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9.

Επίσης, µε την ίδια απόφαση είναι δυνατό να κατα−
νέµεται το ως άνω ποσό, κατά τοµέα δραστηριότητας 
και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατόν 
µε όµοιες αποφάσεις να αναπροσαρµόζει κατά τη διάρ−
κεια του έτους το παραπάνω ποσό. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που 
εγκρίνεται ετησίως για κάθε κράτος προκειµένου για τις 
επενδύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (i) της πε−
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βι−
οµηχανίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής 
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενι−
κής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµονες ανα−
γνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύ−
σεων, ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ένας εκπρόσωπος 
της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίστα−
ται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουρ−
γείου. Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει 
επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., 
στη σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, 
ως µέλος άνευ ψήφου.»

ε. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (ii) της πε−
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο προϊστάµενοι Γενικών 

∆ιευθύνσεων ή αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµο−
νες αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα βιοµηχανικών 
επενδύσεων, ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. και ένας της 
Γ.Σ.Ε.Ε.. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται ως 
µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουργείου. 
Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επεν−
δυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη 
σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, ως 
µέλος άνευ ψήφου.»

στ. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 
7 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτρο−
πές γνωµοδοτούν επίσης επί αιτηµάτων ολοκλήρωσης 
και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επενδύσεων, αιτηµάτων παράτασης της προθεσµίας 
ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και 
για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστρο−
φής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν 
σε επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή των οποίων 
γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέµατα 
επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους 
επενδυτικούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των 
επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας των κατά 
περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τη−
ρούνται σε αυτούς.»

ζ. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις 
των παραπάνω γνωµοδοτικών επιτροπών τα µέλη, σύµ−
βουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο εταιρι−
κό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή 
έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει στην κατάρτιση επεν−
δυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν 
υπαχθεί στους νόµους 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται 
θέµατα των επιχειρήσεων αυτών ή θέµατα άλλων επι−
χειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειµένου.»

η. Η παράγραφος 21 του άρθρου 7 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«21. Σύστηµα υποβολής, αξιολόγησης και παρακολού−
θησης

Για την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτηµάτων των επενδυτών που αφορούν 
τις ενισχύσεις επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηµα−
τοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης και των δηλώσεων που 
αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, κα−
θώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης 
και ελέγχου των επενδύσεων, προβλέπεται η λειτουργία 
πληροφοριακού συστήµατος εγκατεστηµένου στους 
κατά τόπους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Οι επενδυτές και οι αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες 
υποχρεούνται να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύ−
στηµα τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται 
µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζο−
νται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος και προσ−
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δεσµεύει την κρίση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ούτε 
την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την υπαγωγή ή 
µη της επένδυσης στις διατάξεις του νόµου.»

Το µετά την παραπάνω προσθήκη έβδοµο εδάφιο της 
ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπη−
ρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, να αποστέλλουν µε απόδειξη στο φορέα της 
επένδυσης ή τον αντίκλητό του, έγγραφο µε το οποίο 
ζητείται η προσκόµιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και 
πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρι−
νήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης 
της αίτησης υπαγωγής.»

γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
µικών που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και µε την επιφύλα−
ξη της επόµενης περίπτωσης και των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 9, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επι−
χορηγήσεων, επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
και του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, που εγκρίνεται 
ετησίως και κατανέµεται µεταξύ των αρµόδιων φορέων 
υπαγωγής της παραπάνω παραγράφου 11.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσω−
σης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9.

Επίσης, µε την ίδια απόφαση είναι δυνατό να κατα−
νέµεται το ως άνω ποσό, κατά τοµέα δραστηριότητας 
και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατόν 
µε όµοιες αποφάσεις να αναπροσαρµόζει κατά τη διάρ−
κεια του έτους το παραπάνω ποσό. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που 
εγκρίνεται ετησίως για κάθε κράτος προκειµένου για τις 
επενδύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (i) της πε−
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βι−
οµηχανίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής 
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενι−
κής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµονες ανα−
γνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύ−
σεων, ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ένας εκπρόσωπος 
της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίστα−
ται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουρ−
γείου. Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει 
επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., 
στη σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, 
ως µέλος άνευ ψήφου.»

ε. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (ii) της πε−
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο προϊστάµενοι Γενικών 

∆ιευθύνσεων ή αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµο−
νες αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα βιοµηχανικών 
επενδύσεων, ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. και ένας της 
Γ.Σ.Ε.Ε.. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται ως 
µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουργείου. 
Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επεν−
δυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη 
σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, ως 
µέλος άνευ ψήφου.»

στ. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 
7 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτρο−
πές γνωµοδοτούν επίσης επί αιτηµάτων ολοκλήρωσης 
και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επενδύσεων, αιτηµάτων παράτασης της προθεσµίας 
ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και 
για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστρο−
φής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν 
σε επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή των οποίων 
γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέµατα 
επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους 
επενδυτικούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των 
επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας των κατά 
περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τη−
ρούνται σε αυτούς.»

ζ. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις 
των παραπάνω γνωµοδοτικών επιτροπών τα µέλη, σύµ−
βουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο εταιρι−
κό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή 
έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει στην κατάρτιση επεν−
δυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν 
υπαχθεί στους νόµους 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται 
θέµατα των επιχειρήσεων αυτών ή θέµατα άλλων επι−
χειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειµένου.»

η. Η παράγραφος 21 του άρθρου 7 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«21. Σύστηµα υποβολής, αξιολόγησης και παρακολού−
θησης

Για την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτηµάτων των επενδυτών που αφορούν 
τις ενισχύσεις επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηµα−
τοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης και των δηλώσεων που 
αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, κα−
θώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης 
και ελέγχου των επενδύσεων, προβλέπεται η λειτουργία 
πληροφοριακού συστήµατος εγκατεστηµένου στους 
κατά τόπους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Οι επενδυτές και οι αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες 
υποχρεούνται να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύ−
στηµα τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται 
µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζο−
νται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος και προσ−
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διορίζονται τα στοιχεία που καταχωρούνται, ο χρόνος 
υποβολής τους, οι υποχρεώσεις των φορέων και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»

7. α. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνο−
λικά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπό−
µενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 
επιχορήγησης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που 
είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελ−
λάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί µέρος της 
συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρ−
µόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i).»

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρη−
µατοδοτικής µίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του µισθο−
λογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται µε 
βάση τις διατάξεις του παρόντος και καλύπτονται από 
τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον οποίο 
εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε 
οικονοµικό έτος ή/και από κοινοτικά κονδύλια.

Στην περίπτωση της συγχρηµατοδότησης επένδυσης 
ή της χρηµατοδότησης αυτής αποκλειστικά από κοι−
νοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της 
επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόµενες 
από την Κοινοτική Νοµοθεσία διαδικαστικές προϋπο−
θέσεις καταβολής της επιχορήγησης.

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση 
τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από 
κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρί−
του.»

8.α. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
διαγράφεται.

β. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 µε το 
εξής περιεχόµενο:

«4. Ίδρυση µικρών επιχειρήσεων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατόπιν προηγούµενης 
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύεται η 
δηµιουργία πολύ µικρών ή µικρών επιχειρήσεων, καθώς 
και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που 
έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής 
δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ µικρή ή µικρή επιχεί−
ρηση που είναι εγκατεστηµένη στις περιφέρειες της 
υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β΄ της παρούσας 
παραγράφου και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
ευρώ στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (ii) της ίδι−
ας περίπτωσης.

Το ετήσιο ποσό των χορηγούµενων ενισχύσεων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 33% των συνολικών ποσών 
ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται:
α. ∆απάνες που µπορεί να αφορούν είτε
i. υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και πα−

ροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµι−
ουργία της επιχείρησης είτε και

ii. δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα 
πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και ανα−
φέρονται σε:

− τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης και µερίσµατα 
των χρησιµοποιούµενων ιδίων κεφαλαίων, µε επιτόκιο 
που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

− έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού πα−
ραγωγής,

− δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι 
φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και 
οι διοικητικές επιβαρύνσεις,

− αποσβέσεις, έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκα−
ταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και έξοδα 
µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση 
ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου 
είδους ενισχύσεις.

β. Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν δύναται να υπερ−
βαίνουν:

i. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοι−
χείο α΄ της συνθήκης Ε.Ε. το 35% των ενισχυόµενων 
δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα 
έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά 
τα δύο επόµενα έτη,

ii. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ΄ της συνθήκης Ε.Ε. το 25% των ενισχυόµενων 
δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα 
έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά 
τα δύο επόµενα έτη.

Τα παρεχόµενα ποσοστά της υποπερίπτωσης (i) είναι 
δυνατόν να προσαυξάνονται κατά 5%

− στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι 
µικρότερο του 60% του µέσου όρου των 25 Κρατών 
− Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

− στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

γ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περι−
οχές της Επικράτειας στις οποίες θα παρέχονται οι ενι−
σχύσεις της παραγράφου αυτής, τοµείς στους οποίους 
θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, 
η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά 
των χορηγούµενων ενισχύσεων, το σύνολο ή µέρος των 
οριζόµενων στην περίπτωση α΄ δαπανών, οι αναγκαίες 
παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις των λοιπών διατάξεων 
του παρόντος νόµου που αφορούν τη νοµική µορφή 
των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου 
επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συµµετοχή, τον τρόπο και 
τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των 
ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που θα 
συµβάλλει στην εφαρµογή της µορφής αυτής χορήγη−
σης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.»

9. α. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 10 καταργείται.

Στην περίπτωση ∆΄ της παραγράφου 2 προστίθεται 
εδάφιο:

«Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της 
επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρµόδια 
υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι µεσαία ή µικρή 
επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο 
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διορίζονται τα στοιχεία που καταχωρούνται, ο χρόνος 
υποβολής τους, οι υποχρεώσεις των φορέων και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»

7. α. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνο−
λικά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπό−
µενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 
επιχορήγησης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που 
είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελ−
λάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί µέρος της 
συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρ−
µόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i).»

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρη−
µατοδοτικής µίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του µισθο−
λογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται µε 
βάση τις διατάξεις του παρόντος και καλύπτονται από 
τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον οποίο 
εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε 
οικονοµικό έτος ή/και από κοινοτικά κονδύλια.

Στην περίπτωση της συγχρηµατοδότησης επένδυσης 
ή της χρηµατοδότησης αυτής αποκλειστικά από κοι−
νοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της 
επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόµενες 
από την Κοινοτική Νοµοθεσία διαδικαστικές προϋπο−
θέσεις καταβολής της επιχορήγησης.

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση 
τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από 
κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρί−
του.»

8.α. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
διαγράφεται.

β. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 µε το 
εξής περιεχόµενο:

«4. Ίδρυση µικρών επιχειρήσεων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατόπιν προηγούµενης 
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύεται η 
δηµιουργία πολύ µικρών ή µικρών επιχειρήσεων, καθώς 
και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που 
έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής 
δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ µικρή ή µικρή επιχεί−
ρηση που είναι εγκατεστηµένη στις περιφέρειες της 
υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β΄ της παρούσας 
παραγράφου και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
ευρώ στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (ii) της ίδι−
ας περίπτωσης.

Το ετήσιο ποσό των χορηγούµενων ενισχύσεων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 33% των συνολικών ποσών 
ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται:
α. ∆απάνες που µπορεί να αφορούν είτε
i. υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και πα−

ροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµι−
ουργία της επιχείρησης είτε και

ii. δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα 
πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και ανα−
φέρονται σε:

− τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης και µερίσµατα 
των χρησιµοποιούµενων ιδίων κεφαλαίων, µε επιτόκιο 
που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

− έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού πα−
ραγωγής,

− δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι 
φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και 
οι διοικητικές επιβαρύνσεις,

− αποσβέσεις, έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκα−
ταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και έξοδα 
µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση 
ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου 
είδους ενισχύσεις.

β. Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν δύναται να υπερ−
βαίνουν:

i. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοι−
χείο α΄ της συνθήκης Ε.Ε. το 35% των ενισχυόµενων 
δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα 
έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά 
τα δύο επόµενα έτη,

ii. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ΄ της συνθήκης Ε.Ε. το 25% των ενισχυόµενων 
δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα 
έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά 
τα δύο επόµενα έτη.

Τα παρεχόµενα ποσοστά της υποπερίπτωσης (i) είναι 
δυνατόν να προσαυξάνονται κατά 5%

− στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι 
µικρότερο του 60% του µέσου όρου των 25 Κρατών 
− Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

− στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

γ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περι−
οχές της Επικράτειας στις οποίες θα παρέχονται οι ενι−
σχύσεις της παραγράφου αυτής, τοµείς στους οποίους 
θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, 
η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά 
των χορηγούµενων ενισχύσεων, το σύνολο ή µέρος των 
οριζόµενων στην περίπτωση α΄ δαπανών, οι αναγκαίες 
παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις των λοιπών διατάξεων 
του παρόντος νόµου που αφορούν τη νοµική µορφή 
των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου 
επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συµµετοχή, τον τρόπο και 
τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των 
ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που θα 
συµβάλλει στην εφαρµογή της µορφής αυτής χορήγη−
σης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.»

9. α. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 10 καταργείται.

Στην περίπτωση ∆΄ της παραγράφου 2 προστίθεται 
εδάφιο:

«Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της 
επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρµόδια 
υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι µεσαία ή µικρή 
επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο 
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ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής 
της ιδιότητας.»

10. α. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην πα−
ράγραφο 18 του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφα−
σης για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης 
των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού: 
α) ξενοδοχειακής µονάδας ή: β) των τουριστικών ορ−
γανωµένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρούνται 
σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο αα) η 
κανονιστική απόφαση 43965/30.11.1994 που έχει εκδοθεί 
κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης λβ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του κ.ν. 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης 
ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε και ββ) η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστι−
κή απόφαση που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο 
β΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, 
αντιστοίχως.

Η παραπάνω απόφαση της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης αυτής έχει εφαρµογή και για τα επενδυτι−
κά σχέδια τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων 
(campings) που έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων στις διατάξεις του ν. 
3299/ 2004.»

β. i. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 12 αντί της αναφοράς στην παράγραφο 16 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/1998 νοείται αναφορά στην πα−
ράγραφο 18 του παραπάνω άρθρου.

ii. Στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12, όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 8 του 
παρόντος νόµου νοείται αναφορά στο άρθρο 7 του 
ίδιου νόµου.

iii. Στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται η φράση «περίπτωση β΄ της παρα−
γράφου 1» µε τη φράση «περίπτωση α΄ της παραγράφου 
4».

11. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 38

1. Η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 A΄), αναπρο−
σαρµογή των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεων 
του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 
σε πενήντα (50) ευρώ και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε 
πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (52,25).

2. Ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων και 
Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε. εντάσσεται υποχρεωτι−
κά στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών 
(Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007.

Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη 
και ασφαλισµένου µειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα 
στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., για µεν τους εργαζόµενους άµεσα 
από 1.1.2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόπο−
σα µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, αρχής 
γενοµένης από 1.1.2007.

Πέραν των παραπάνω τακτικών ασφαλιστικών εισφο−
ρών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλ−
λει στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ως έκτακτη εισφορά, στο πλαίσιο 
της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του 

ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 A΄) για δεκαπέντε (15) χρόνια το 
ποσό των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων (28.000.000) ευρώ, 
κάθε έτος, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της έντα−
ξης. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός 
του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Για τυχόν ελλείµµατα 
πέραν των ανωτέρω, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 
160 A΄).

Για τα λοιπά θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 
του ν. 3029/2002.

Από 1.1.2007 οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ει−
δικού Λογαριασµού Επικούρισης Μελών Προσωπικού της 
Αγροτικής Τράπεζας (Ε.Λ.Ε.Μ.), που έχει συσταθεί στο 
Ταµείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 
6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 A΄) και οι 
διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209 A΄).

Η οικονοµική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3371/2005 και 
του παρόντος άρθρου καλύπτεται, πέραν των προβλε−
πόµενων από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Λ.Ε.Μ. 
εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, από την καταβολή 
από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. του ποσού 
των τριακοσίων ογδόντα εκατοµµυρίων (380.000.000) 
ευρώ. Από το ποσό αυτό τα διακόσια ογδόντα εκατοµ−
µύρια (280.000.000) ευρώ καταβάλλονται εντός του µη−
νός Ιανουαρίου 2007 και το υπόλοιπο ποσό, σαν έκτακτη 
εισφορά, των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ 
καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή 
κάθε έτους.

Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. εισφορά 
της ΑΤΕ µειώνεται σταδιακά και ισόποσα από 9% σε 
7,5% εντός τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από 1.1.2007. 
Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και 
οικονοµικών επιβαρύνσεων προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και 
Ε.Τ.Α.Τ.− Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτι−
κής Τράπεζας της Ελλάδος για κάλυψη επιπλέον εισφο−
ρών ή παροχών προς τα Ταµεία αυτά που απορρέουν 
από τις κείµενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέµα που προκύπτει 
από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρµό−
ζεται στο σύνολο του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της COSMOTE 
Α.Ε., ως ισχύει σήµερα, µε την εξαίρεση των άρθρων 11, 
12, 13, καταργούµενης κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, 
όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας ή επιχειρησια−
κής συλλογικής συµφωνίας, απόφασης της διοίκησης 
του Ο.Τ.Ε. ή εντεταλµένων οργάνων του και πρακτικής, 
οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής δεσµευτικότητας, 
που αφορούν σε θέµατα εσωτερικού κανονισµού του 
προσωπικού του Ο.Τ.Ε. και αντίκεινται στις ρυθµίσεις 
του ως άνω Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της 
COSMOTE, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επό−
µενων εδαφίων.

Εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου: α) τα άρθρα 20 παράγραφοι 1 III
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ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής 
της ιδιότητας.»

10. α. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην πα−
ράγραφο 18 του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφα−
σης για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης 
των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού: 
α) ξενοδοχειακής µονάδας ή: β) των τουριστικών ορ−
γανωµένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρούνται 
σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο αα) η 
κανονιστική απόφαση 43965/30.11.1994 που έχει εκδοθεί 
κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης λβ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του κ.ν. 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης 
ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε και ββ) η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστι−
κή απόφαση που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο 
β΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, 
αντιστοίχως.

Η παραπάνω απόφαση της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης αυτής έχει εφαρµογή και για τα επενδυτι−
κά σχέδια τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων 
(campings) που έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων στις διατάξεις του ν. 
3299/ 2004.»

β. i. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 12 αντί της αναφοράς στην παράγραφο 16 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/1998 νοείται αναφορά στην πα−
ράγραφο 18 του παραπάνω άρθρου.

ii. Στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12, όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 8 του 
παρόντος νόµου νοείται αναφορά στο άρθρο 7 του 
ίδιου νόµου.

iii. Στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται η φράση «περίπτωση β΄ της παρα−
γράφου 1» µε τη φράση «περίπτωση α΄ της παραγράφου 
4».

11. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 38

1. Η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 A΄), αναπρο−
σαρµογή των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεων 
του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 
σε πενήντα (50) ευρώ και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε 
πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (52,25).

2. Ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων και 
Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε. εντάσσεται υποχρεωτι−
κά στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών 
(Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007.

Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη 
και ασφαλισµένου µειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα 
στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., για µεν τους εργαζόµενους άµεσα 
από 1.1.2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόπο−
σα µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, αρχής 
γενοµένης από 1.1.2007.

Πέραν των παραπάνω τακτικών ασφαλιστικών εισφο−
ρών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλ−
λει στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ως έκτακτη εισφορά, στο πλαίσιο 
της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του 

ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 A΄) για δεκαπέντε (15) χρόνια το 
ποσό των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων (28.000.000) ευρώ, 
κάθε έτος, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της έντα−
ξης. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός 
του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Για τυχόν ελλείµµατα 
πέραν των ανωτέρω, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 
160 A΄).

Για τα λοιπά θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 
του ν. 3029/2002.

Από 1.1.2007 οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ει−
δικού Λογαριασµού Επικούρισης Μελών Προσωπικού της 
Αγροτικής Τράπεζας (Ε.Λ.Ε.Μ.), που έχει συσταθεί στο 
Ταµείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 
6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 A΄) και οι 
διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209 A΄).

Η οικονοµική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3371/2005 και 
του παρόντος άρθρου καλύπτεται, πέραν των προβλε−
πόµενων από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Λ.Ε.Μ. 
εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, από την καταβολή 
από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. του ποσού 
των τριακοσίων ογδόντα εκατοµµυρίων (380.000.000) 
ευρώ. Από το ποσό αυτό τα διακόσια ογδόντα εκατοµ−
µύρια (280.000.000) ευρώ καταβάλλονται εντός του µη−
νός Ιανουαρίου 2007 και το υπόλοιπο ποσό, σαν έκτακτη 
εισφορά, των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ 
καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή 
κάθε έτους.

Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. εισφορά 
της ΑΤΕ µειώνεται σταδιακά και ισόποσα από 9% σε 
7,5% εντός τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από 1.1.2007. 
Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και 
οικονοµικών επιβαρύνσεων προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και 
Ε.Τ.Α.Τ.− Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτι−
κής Τράπεζας της Ελλάδος για κάλυψη επιπλέον εισφο−
ρών ή παροχών προς τα Ταµεία αυτά που απορρέουν 
από τις κείµενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέµα που προκύπτει 
από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρµό−
ζεται στο σύνολο του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της COSMOTE 
Α.Ε., ως ισχύει σήµερα, µε την εξαίρεση των άρθρων 11, 
12, 13, καταργούµενης κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, 
όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας ή επιχειρησια−
κής συλλογικής συµφωνίας, απόφασης της διοίκησης 
του Ο.Τ.Ε. ή εντεταλµένων οργάνων του και πρακτικής, 
οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής δεσµευτικότητας, 
που αφορούν σε θέµατα εσωτερικού κανονισµού του 
προσωπικού του Ο.Τ.Ε. και αντίκεινται στις ρυθµίσεις 
του ως άνω Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της 
COSMOTE, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επό−
µενων εδαφίων.

Εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου: α) τα άρθρα 20 παράγραφοι 1 III
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ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής 
της ιδιότητας.»

10. α. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην πα−
ράγραφο 18 του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφα−
σης για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης 
των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού: 
α) ξενοδοχειακής µονάδας ή: β) των τουριστικών ορ−
γανωµένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρούνται 
σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο αα) η 
κανονιστική απόφαση 43965/30.11.1994 που έχει εκδοθεί 
κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης λβ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του κ.ν. 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης 
ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε και ββ) η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστι−
κή απόφαση που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο 
β΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, 
αντιστοίχως.

Η παραπάνω απόφαση της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης αυτής έχει εφαρµογή και για τα επενδυτι−
κά σχέδια τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων 
(campings) που έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων στις διατάξεις του ν. 
3299/ 2004.»

β. i. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 12 αντί της αναφοράς στην παράγραφο 16 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/1998 νοείται αναφορά στην πα−
ράγραφο 18 του παραπάνω άρθρου.

ii. Στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12, όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 8 του 
παρόντος νόµου νοείται αναφορά στο άρθρο 7 του 
ίδιου νόµου.

iii. Στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται η φράση «περίπτωση β΄ της παρα−
γράφου 1» µε τη φράση «περίπτωση α΄ της παραγράφου 
4».

11. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 38

1. Η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 A΄), αναπρο−
σαρµογή των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεων 
του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 
σε πενήντα (50) ευρώ και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε 
πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (52,25).

2. Ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων και 
Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε. εντάσσεται υποχρεωτι−
κά στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών 
(Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007.

Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη 
και ασφαλισµένου µειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα 
στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., για µεν τους εργαζόµενους άµεσα 
από 1.1.2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόπο−
σα µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, αρχής 
γενοµένης από 1.1.2007.

Πέραν των παραπάνω τακτικών ασφαλιστικών εισφο−
ρών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλ−
λει στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ως έκτακτη εισφορά, στο πλαίσιο 
της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του 

ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 A΄) για δεκαπέντε (15) χρόνια το 
ποσό των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων (28.000.000) ευρώ, 
κάθε έτος, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της έντα−
ξης. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός 
του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Για τυχόν ελλείµµατα 
πέραν των ανωτέρω, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 
160 A΄).

Για τα λοιπά θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 
του ν. 3029/2002.

Από 1.1.2007 οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ει−
δικού Λογαριασµού Επικούρισης Μελών Προσωπικού της 
Αγροτικής Τράπεζας (Ε.Λ.Ε.Μ.), που έχει συσταθεί στο 
Ταµείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 
6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 A΄) και οι 
διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209 A΄).

Η οικονοµική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3371/2005 και 
του παρόντος άρθρου καλύπτεται, πέραν των προβλε−
πόµενων από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Λ.Ε.Μ. 
εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, από την καταβολή 
από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. του ποσού 
των τριακοσίων ογδόντα εκατοµµυρίων (380.000.000) 
ευρώ. Από το ποσό αυτό τα διακόσια ογδόντα εκατοµ−
µύρια (280.000.000) ευρώ καταβάλλονται εντός του µη−
νός Ιανουαρίου 2007 και το υπόλοιπο ποσό, σαν έκτακτη 
εισφορά, των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ 
καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή 
κάθε έτους.

Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. εισφορά 
της ΑΤΕ µειώνεται σταδιακά και ισόποσα από 9% σε 
7,5% εντός τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από 1.1.2007. 
Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και 
οικονοµικών επιβαρύνσεων προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και 
Ε.Τ.Α.Τ.− Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτι−
κής Τράπεζας της Ελλάδος για κάλυψη επιπλέον εισφο−
ρών ή παροχών προς τα Ταµεία αυτά που απορρέουν 
από τις κείµενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέµα που προκύπτει 
από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρµό−
ζεται στο σύνολο του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της COSMOTE 
Α.Ε., ως ισχύει σήµερα, µε την εξαίρεση των άρθρων 11, 
12, 13, καταργούµενης κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, 
όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας ή επιχειρησια−
κής συλλογικής συµφωνίας, απόφασης της διοίκησης 
του Ο.Τ.Ε. ή εντεταλµένων οργάνων του και πρακτικής, 
οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής δεσµευτικότητας, 
που αφορούν σε θέµατα εσωτερικού κανονισµού του 
προσωπικού του Ο.Τ.Ε. και αντίκεινται στις ρυθµίσεις 
του ως άνω Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της 
COSMOTE, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επό−
µενων εδαφίων.

Εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου: α) τα άρθρα 20 παράγραφοι 1 III

ΦΕΚ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3085
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Μάιος 2008

Σηµείωση: Η Τράπεζα Πειραιώς, για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων συγκέντρωσε πληροφο-

ρίες από την Πολιτεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τη νοµοθεσία σχετικά µε τις διαδικασίες και τους

απαιτούµενους χρόνους, η τήρηση των οποίων εξαρτάται από τους εκάστοτε φορείς.

Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα µε την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστή-

µατος. ∆ιακρίνουµε 4 κατηγορίες: συστήµατα ≤20 κιλοβάτ (kWp), 20-150 kWp, 150-2.000 kWp και >2.000

kWp. Οι χρόνοι που προβλέπει η νοµοθεσία κυµαίνονται από µηδέν έως 9 µήνες. Στην πράξη όµως οι χρό-

νοι αυτοί είναι σηµαντικά µεγαλύτεροι, δεδοµένου µάλιστα και του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχει εκ-

δηλωθεί και την αδυναµία των αρµοδίων υπηρεσιών να ανταποκριθούν γρήγορα σ’ αυτό το ενδιαφέρον.

ΣΣΣΣυυυυσσσσττττήήήήµµµµαααατττταααα    ≤≤≤≤22220000    kkkkWWWWpppp    

∆εν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

∆εν απαιτείται επίσης εξαίρεση από την άδεια παραγωγής, εκτός εάν πρόκειται για σταθµούς που εγκα-

θίστανται σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσµός του δικτύου, ο οποίος διαπιστώνεται

µε απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας πα-

ραγωγής διαπιστώνονται µε απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από

την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από

τη συµπλήρωση των στοιχείων αυτών (Ν. 3468/06 & εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Α.Π. Οικ. 107100, 29-8-2006). 

Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σταθµών για τους οποίους δεν εκδίδεται διαπι-

στωτική απόφαση της ΡΑΕ, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθµούς, να ενηµερώνουν τον

αρµόδιο ∆ιαχειριστή (∆ΕΣΜΗΕ ή ∆ΕΗ κατά περίπτωση) για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθ-

µών αυτών. Αν παραληφθεί η υποχρέωση ενηµέρωσης, η λειτουργία των σταθµών αποβαίνει παράνοµη.

Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε διµήνου, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ για

την εγκατάσταση των ανωτέρω σταθµών (Ν. 3468/06). 

Εφόσον οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί της κατηγορίας αυτής βρίσκονται εντός περιοχών NATURA 2000,

Εθνικών ∆ρυµών, παραδοσιακών οικισµών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, απαιτείται

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Α.Π. Οικ. 107100, 29-8-2006). 

Η έγκριση αυτή έχει δύο στάδια. Πρώτα εγκρίνεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιο-

λόγηση (ΠΠΕΑ) και στη συνέχεια χορηγείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). 

Τα έργα που αφορούν φωτοβολταϊκά ισχύος ≤20 kWp εντός περιοχών προστασίας υπάγονται στη λεγό-

µενη υποκατηγορία 3 της δεύτερης κατηγορίας έργων (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 145799, ΦΕΚ 1002Β, 18-7-2005).

Για τα έργα αυτά ισχύουν τα εξής (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 104247, ΦΕΚ 663Β, 26-5-2006 & εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε,

Α.Π. Οικ. 107100, 29-8-2006): 

Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας ΠΠΕΑ στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας (∆Ι-

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ∆ιαδικασίες αδειοδότησης 

81

Peiraios Esoterika 81 new 2:???????? ???????????? 2/7/2008 3:03 ìì Page 81



ΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. Εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ αποφαίνεται αν το έργο θα ακολουθήσει

τις διαδικασίες της κατηγορίας Α2 ή της Β4 (λιγότερο επίπονες). Κατά τεκµήριο, τα έργα αυτής της κατη-

γορίας θα υπαχθούν στην υποκατηγορία Β4, αφού σύµφωνα µε την ΚΥΑ της 4-11-2004,

(∆6/Φ1/Οικ.19500), τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος ≤500 kWp χαρακτηρίζονται πλέον ως “µη

οχλούσες δραστηριότητες”.

∆ιαδικασίες υποκατηγορίας Β4

Αν η ∆ΙΠΕΧΩ κρίνει ότι το έργο πρέπει να υπαχθεί στην υποκατηγορία Β4, τότε ο Γενικός Γραµµατέας της

Περιφέρειας εκδίδει εντός 5 ηµερών από την εισήγηση της ∆ΙΠΕΧΩ σχετική απόφαση την οποία διαβι-

βάζει στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες. Παράλληλα, η από-

φαση διαβιβάζεται και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας για να ακολουθηθεί

η παρακάτω διαδικασία για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

1. Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας
η οποία τη διαβιβάζει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας. 

2. Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εντός 10 ηµερών ζητά
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 5 ηµερών, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τον διαβιβάζει
για γνωµοδότηση σε διάφορους φορείς. 

4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 15 ηµερών. 
5. Η απόφαση έγκρισης ή µη των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται από τον Νοµάρχη εντός

10 ηµερών από την εισήγηση. 

Απαιτούµενος    χρόνος αδειοδότησης πριν την εκτέλεση έργου ≤20 kWp

έως 90 ηµέρες (έως 3 µήνες)

ΣΣΣΣυυυυσσσσττττήήήήµµµµαααατττταααα    22220000----111155550000    kkkkWWWWpppp

Απαιτούνται: 
1. Εξαίρεση από άδεια παραγωγής 
2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

Εξαίρεση από άδεια παραγωγής 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

από σταθµούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο ή όµορα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά κυριότητα ή

βρίσκονται στη νόµιµη κατοχή των προσώπων αυτών, για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νό-

µιµοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, από σταθ-

µούς µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατόν πενήντα (150) κιλοβάτ (Ν. 3468/06). 

Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται µε απόφαση της ΡΑΕ που εκ-

δίδεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συ-

νοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συµπλήρωση των στοιχείων αυτών.
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Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

Η έγκριση αυτή έχει δύο στάδια. Πρώτα εγκρίνεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιο-

λόγηση (ΠΠΕΑ) και στη συνέχεια χορηγείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). 

Τα έργα που αφορούν φωτοβολταϊκά ισχύος 20-150 kWp υπάγονται στη λεγόµενη υποκατηγορία 3 της

δεύτερης κατηγορίας έργων (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 145799, ΦΕΚ 1002Β, 18-7-2005). Για τα έργα αυτά ισχύουν

τα εξής (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 104247, ΦΕΚ 663Β, 26-5-2006 & εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Α.Π. Οικ. 107100,

29-8-2006): 

Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας ΠΠΕΑ στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας

(∆ΙΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. Εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ αποφαίνεται αν το έργο θα ακολουθήσει

τις διαδικασίες της κατηγορίας Α2 (στην οποία υπάγονται και τα φωτοβολταϊκά άνω των 2.000 kWp)  ή της

Β4 (λιγότερο επίπονες). Κατά τεκµήριο, τα έργα αυτής της κατηγορίας θα υπαχθούν στην υποκατηγορία

Β4, εκτός αν εκτελούνται σε περιοχές προστασίας οπότε τότε µπορεί να υπαχθούν στην υποκατηγορία Α2.

Λέµε ‘λογικά’ γιατί σύµφωνα µε την ΚΥΑ της 4-11-2004, (∆6/Φ1/Οικ.19500), τα φωτοβολταϊκά συστήµατα

ισχύος ≤500 kWp χαρακτηρίζονται πλέον ως “µη οχλούσες δραστηριότητες””, ενώ τα συστήµατα άνω

των 500 kWp κατατάσσονται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης. 

∆ιαδικασίες υποκατηγορίας Β4 

Αν η ∆ΙΠΕΧΩ κρίνει ότι το έργο πρέπει να υπαχθεί στην υποκατηγορία Β4, τότε ο Γενικός Γραµµατέας της

Περιφέρειας εκδίδει εντός 5 ηµερών από την εισήγηση της ∆ΙΠΕΧΩ σχετική απόφαση την οποία διαβι-

βάζει στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες. Παράλληλα, η από-

φαση διαβιβάζεται και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας για να ακολουθηθεί

η παρακάτω διαδικασία για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

1. Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας η οποία

τη διαβιβάζει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας. 
2. Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εντός 10 ηµερών ζητά συ-

µπληρωµατικά στοιχεία. 
3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 5 ηµερών, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τον διαβιβάζει για

γνωµοδότηση σε διάφορους φορείς. 
4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 15 ηµερών. 
5. Η απόφαση έγκρισης ή µη των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται από τον Νοµάρχη εντός 10 ηµερών

από την εισήγηση. 

Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση της ΠΠΕΑ έχει ως εξής: 

1. Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία. 
2. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση

σε  διάφορους φορείς. 
3. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 20 ηµερών. 
4. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της

∆ΙΠΕΧΩ της οικείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση.     
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Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έχει ως εξής: 

1. Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας η οποία
τη διαβιβάζει στη ∆ΙΠΕΧΩ. 

2. Αν ο φάκελος (ο οποίος εν τω µεταξύ απαιτεί και πλήρη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
δεν θεωρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία. 

3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση
σε διάφορους φορείς. 

4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 40 ηµερών. 
5. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα

της οικείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση. 

Απαιτούµενος    χρόνος αδειοδότησης πριν την εκτέλεση έργου 20-150 kWp

75-210 ηµέρες (2,5-7 µήνες)

ΣΣΣΣυυυυσσσσττττήήήήµµµµαααατττταααα  111155550000----2222....000000000000  kkkkWWWWpppp  

Απαιτούνται: 
α    Πριν την εγκατάσταση της µονάδας 

1. Άδεια Παραγωγής 
2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
3. Άδεια Εγκατάστασης 

β    Μετά την εγκατάσταση της µονάδας 
1. Άδεια Λειτουργίας 

Άδεια Παραγωγής 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ απαιτείται σχετική άδεια (Ν. 3468/06). 

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας (ΡΑΕ). Μαζί µε την αίτηση για άδεια παραγωγής, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ΡΑΕ και αίτηση

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για το έργο, συνοδευόµενη από

σχετική Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). 

Η ΡΑΕ πριν διατυπώσει τη γνώµη της, διαβιβάζει την ΠΠΕ στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλ-

λοντική αδειοδότηση. Η αρχή αυτή γνωµοδοτεί επί της ΠΠΕ και διαβιβάζει τη γνωµοδότησή της στη ΡΑΕ

εντός εξήντα (60) ηµερών από τη συµπλήρωση του φακέλου της ΠΠΕ. 

Η ΡΑΕ, µετά την έκδοση της γνωµοδότησης, υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός

τεσσάρων (4) µηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δηµοσίευσης της αίτησης, εφόσον ο φάκελος

της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συµπλήρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται µετά τη γνωστο-

ποίηση, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή, σε

αυτόν, της γνώµης της ΡΑΕ.
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Άδεια Εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 

απαιτείται σχετική άδεια (Ν. 3468/06). Η άδεια αυτή εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της

Περιφέρειας, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η

υποκατηγορία της Α΄ Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδί-

δονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας

δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή, από τον ενδιαφερόµενο, της σχετικής αίτησης µε τα δικαιολο-

γητικά που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Αν ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας

δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστασης εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για

την έκδοση αυτής καθίσταται αρµόδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, προς τον οποίο ο ενδιαφερόµενος υπο-

βάλλει την αίτηση µε το συνοδευτικό της φάκελο και την απόφαση ΕΠΟ ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή

των ανωτέρω εγγράφων.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

Η έγκριση αυτή έχει δύο στάδια. Πρώτα εγκρίνεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιο-

λόγηση (ΠΠΕΑ) και στη συνέχεια χορηγείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). 

Τα έργα που αφορούν φωτοβολταϊκά ισχύος 150-2.000 kWp υπάγονται στη λεγόµενη υποκατηγορία 3

της δεύτερης κατηγορίας έργων (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 145799, ΦΕΚ 1002Β, 18-7-2005). Για τα έργα αυτά ισχύ-

ουν τα εξής (ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 104247, ΦΕΚ 663Β, 26-5-2006 & εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Α.Π. Οικ. 107100,

29-8-2006): 

Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας ΠΠΕΑ στη ΡΑΕ, η οποία τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση

Περιβάλλοντος-Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. Εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ αποφαίνεται

αν το έργο θα ακολουθήσει τις διαδικασίες της κατηγορίας Α2 (στην οποία υπάγονται και τα φωτοβολταϊκά

άνω των 2.000 kWp) ή της Β4 (λιγότερο επίπονες).

Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση της ΠΠΕΑ έχει ως εξής:

Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία. 
Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση σε
διάφορους φορείς. 
Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 20 ηµερών. 
Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆Ι-
ΠΕΧΩ της οικείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση. 

Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έχει ως εξής:

1. Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας
η οποία τη διαβιβάζει στη ∆ΙΠΕΧΩ. 

2. Αν ο φάκελος (ο οποίος εν τω µεταξύ απαιτεί και πλήρη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
δεν θεωρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία. 

3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση
σε διάφορους φορείς. 
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4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 40 ηµερών. 
5. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της

οικείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση. 

∆ιαδικασίες υποκατηγορίας Β4

Αν η ∆ΙΠΕΧΩ κρίνει ότι το έργο πρέπει να υπαχθεί στην υποκατηγορία Β4, τότε ο Γενικός Γραµµατέας της

Περιφέρειας εκδίδει εντός 5 ηµερών από την εισήγηση της ∆ΙΠΕΧΩ σχετική απόφαση την οποία διαβι-

βάζει στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες και να υποβάλλουν

τυχόν ενστάσεις. Παράλληλα, η απόφαση διαβιβάζεται και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οι-

κείας Νοµαρχίας για να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

1. Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας η

οποία τη διαβιβάζει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας. 

2. Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εντός 10 ηµερών ζητά συ-

µπληρωµατικά στοιχεία. 

3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 5 ηµερών, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τον διαβιβάζει

για γνωµοδότηση σε διάφορους φορείς.

4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 15 ηµερών. 

5. Η απόφαση έγκρισης ή µη των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται από τον Νοµάρχη εντός 10 ηµε-

ρών από την εισήγηση. 

Απαιτούµενος    χρόνος αδειοδότησης πριν την εκτέλεση έργου 150-2000 kWp

165-270 ηµέρες (5,5-9 µήνες   )

Άδεια λειτουργίας 

Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκα-

τάστασης, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο, από τα αρµόδια όργανα, της τήρησης των τε-

χνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του σταθµού, καθώς και έλεγχο, από το

Κ.Α.Π.Ε., της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού του

σταθµού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την

ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, εφόσον αυτοί αποβούν θετικοί. 

ΣΣΣΣυυυυσσσσττττήήήήµµµµαααατττταααα  >>>>2222....000000000000  kkkkWWWWpppp  

Απαιτούνται: 
α    Πριν την εγκατάσταση της µονάδας 

1. Άδεια Παραγωγής 
2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
3. Άδεια Εγκατάστασης 

β    Μετά την εγκατάσταση της µονάδας 
1. Άδεια Λειτουργίας 
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Άδεια Παραγωγής 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ απαιτείται σχετική άδεια (Ν. 3468/06). 

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας (ΡΑΕ). Μαζί µε την αίτηση για άδεια παραγωγής, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ΡΑΕ και αίτηση

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για το έργο, συνοδευόµενη από

σχετική Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). 

Η ΡΑΕ πριν διατυπώσει τη γνώµη της, διαβιβάζει την ΠΠΕ στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλ-

λοντική αδειοδότηση. Η αρχή αυτή γνωµοδοτεί επί της ΠΠΕ και διαβιβάζει τη γνωµοδότησή της στη ΡΑΕ

εντός εξήντα (60) ηµερών από τη συµπλήρωση του φακέλου της ΠΠΕ. 

Η ΡΑΕ, µετά την έκδοση της γνωµοδότησης, υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός

τεσσάρων (4) µηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δηµοσίευσης της αίτησης, εφόσον ο φάκελος

της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συµπλήρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται µετά τη γνωστο-

ποίηση, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή,

σε αυτόν, της γνώµης της ΡΑΕ.

Άδεια Εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαιτείται σχετική

άδεια (Ν. 3468/06). Η άδεια αυτή εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, στα

όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της

Α΄ Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3

του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό-

τησή του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από

την υποβολή, από τον ενδιαφερόµενο, της σχετικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την

ισχύουσα νοµοθεσία. Αν ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστα-

σης εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την έκδοση αυτής καθίσταται αρµό-

διος ο Υπουργός Ανάπτυξης, προς τον οποίο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την αίτηση µε το συνοδευτικό

της φάκελο και την απόφαση ΕΠΟ ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης        εκδίδει

την άδεια εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

Η έγκριση αυτή έχει δύο στάδια. Πρώτα εγκρίνεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιο-

λόγηση (ΠΠΕΑ) και στη συνέχεια χορηγείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). 

Τα έργα αυτής της κατηγορίας υπάγονται στη λεγόµενη υποκατηγορία 2 της πρώτης κατηγορίας έργων

(ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 145799, ΦΕΚ 1002Β, 18-7-2005). Για τα έργα αυτά ισχύουν τα εξής

(ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 104247, ΦΕΚ 663Β, 26-5-2006 & εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Α.Π. Οικ. 107100, 29-8-2006):
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Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση της ΠΠΕΑ έχει ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας ΠΠΕΑ στη ΡΑΕ, η οποία τη διαβιβάζει στη
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος–Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. 

2. Αν ο φάκελος δεν θεωρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά
στοιχεία. 

3. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση
σε διάφορους φορείς. 

4. Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 20 ηµερών. 
5. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή

της ∆ΙΠΕΧΩ της οικείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση. 

Η διαδικασία της κατηγορίας Α2 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έχει ως εξής:
Υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας η οποία τη
διαβιβάζει στη ∆ΙΠΕΧΩ. 
Αν ο φάκελος (ο οποίος εν τω µεταξύ απαιτεί και πλήρη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) δεν θεω-
ρηθεί πλήρης από τη ∆ΙΠΕΧΩ, εντός 10 ηµερών ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία. 
Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, εντός 10 ηµερών, η ∆ΙΠΕΧΩ τον διαβιβάζει για γνωµοδότηση σε
διάφορους φορείς. 
Οι φορείς αυτοί πρέπει να γνωµοδοτήσουν εντός 40 ηµερών. 
Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕΑ εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της  οι-
κείας Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την εισήγηση. 

Απαιτούµενος    χρόνος αδειοδότησης πριν την εκτέλεση έργου >2000 kWp

180-270 ηµέρες (6-9 µήνες   )

Άδεια λειτουργίας 

Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκα-

τάστασης, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο, από τα αρµόδια όργανα, της τήρησης των τε-

χνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του σταθµού, καθώς και έλεγχο, από το

Κ.Α.Π.Ε., της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού του

σταθµού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την

ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, εφόσον αυτοί αποβούν θετικοί.   

88
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ΦΕΚ 448 / 03 -04 -2007

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

µε χρήση Α.Π.Ε. και µέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΡΑΕ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 448
3 Απριλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.5707
Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψη−
λής Απόδοσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
α. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98), σε συνδυασµό µε το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) και το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α’ 19)

β) Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) και ιδίως το άρθρο 5.

γ) Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

δ) Την υπ’αριθµ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.5.2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 663) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσι−
ας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και ιδίως το άρθρο 
12 αυτής.

ε) Την υπ’αριθµ. 8/2007 γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας.

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής 

1. Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισµό Αδειών Παρα−
γωγής και εφαρµόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, 
µεταβίβαση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής µε χρήση Ανα−
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µέσω Συµπαρα−
γωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και Υβριδικούς Σταθµούς Α.Π.Ε. κατά τα προ−
βλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 3 και το άρθρο 6 παρ. 6 
του ν. 3468/2006.

2. Οι ρυθµίσεις της παρούσας εφαρµόζονται αναλο−
γικά και για υδροηλεκτρικούς σταθµούς που διαθέτουν 
συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη του ορίου 
του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

΄Αρθρο 2
Ορισµοί

1. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του 
ν. 3468/2006.

2. Ειδικότερα, για την εφαρµογή της παρούσας, οι 
όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του έχουν 
την ακόλουθη έννοια:

α) «Νόµος», ο ν. 3468/2006.
β) «Ρ.Α.Ε.», η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
γ) «Άδεια», η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθµούς Α.Π.Ε..
δ) «Οδηγός Αξιολόγησης», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. µε 

την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής 
της παρούσας σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία 
αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων για χορή−
γηση Άδειας µε σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας 
και της ίσης και αντικειµενικής αντιµετώπισης όλων 
των έργων.

ε) «Αίτηση εξαίρεσης», η αίτηση για εξαίρε−
ση από την υποχρέωση λήψης Άδειας παραγωγής.
στ) «Απόφαση εξαίρεσης», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. µε την 
οποία διαπιστώνονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης από 
την υποχρέωση λήψης Άδειας.

ζ) «Κύκλος υποβολής αιτήσεων», ο περιοδικός χρό−
νος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση 
Άδειας. 

η) «Ανταποδοτικό τέλος», το τέλος που καταβάλλε−
ται υπέρ της Ρ.Α.Ε. κατά τη χορήγηση, τροποποίηση ή 
µεταβίβαση Άδειας, καθώς και την έκδοση απόφασης 
εξαίρεσης, για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα 
της ενέργειας.

θ) «Βεβαίωση για τη µεταβολή των στοιχείων της Άδει−
ας», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. µε την οποία διαπιστώνεται 
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η µεταβολή στοιχείων της Άδειας για την οποία δεν 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης που 
προβλέπεται στα άρθρα 16 έως 18 της παρούσας.

ι) «Περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο», οι περιοχές στις 
οποίες διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. περιορι−
σµένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

Άρθρο 3
Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδει−
ας, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή 
ενώσεις προσώπων που εδρεύουν σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από υπό 
σύσταση εταιρεία ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, 
οι αιτούντες πρέπει να αποκτήσουν νοµική προσωπι−
κότητα πριν την έκδοση της γνώµης της Ρ.Α.Ε. για τη 
χορήγηση της Άδειας. Στο συνιστώµενο νοµικό πρόσω−
πο η εταιρική ή η µετοχική συµµετοχή των µελών του 
συµπίπτει µε τη συµµετοχή των αυτών προσώπων στην 
υπό ίδρυση εταιρεία, κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, 
η οποία υπέβαλε την αίτηση. 

2. Aιτήσεις για χορήγηση Άδειας υποβάλλονται στη 
Ρ.Α.Ε. κάθε δύο µήνες από την πρώτη έως και τη δέκατη 
ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε διµήνου (κύκλος υποβολής 
αιτήσεων). Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων αρχίζει 
από το δεύτερο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας, 
αιτήσεις για τροποποίηση της Άδειας λόγω µεταβολής 
των ορίων του χώρου εγκατάστασης του σταθµού, οι 
οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρ−
θρου 19 παρ. 1 περ. δ’ υποβάλλονται εντός του κύκλου 
υποβολής αιτήσεων.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύµφωνα µε τον τύπο 
που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας και συ−
νοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που ορίζο−
νται στο Παράρτηµα αυτό, καθώς και από την απόδειξη 
καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται 
στην παρ. 2, νέα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις που 
έχουν ήδη υποβληθεί, δεν γίνονται δεκτά.

4. Με την αίτηση υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. φάκελος 
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) σε 
δύο αντίγραφα. Αν ο αιτών προσκοµίζει γνωµοδοτή−
σεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 3 παρ. 8 του νόµου, οι γνωµοδοτήσεις αυτές 
περιλαµβάνονται στο φάκελο της Προµελέτης Περιβαλ−
λοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) και υποβάλλονται σε ένα 
επιπλέον αντίγραφο στη Ρ.Α.Ε. 

5. Αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών της 
εγγράφων υποβάλλεται από τον αιτούντα στον Υπουργό 
Ανάπτυξης. 

Άρθρο 4
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων σε περιοχές 

µε κορεσµένο δίκτυο

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην ιστο−
σελίδα της, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που 
αφορούν στη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του 
περιθωρίου απορρόφησης ισχύος, τη µεθοδολογία επι−

µερισµού της ισχύος που προβλέπεται στο άρθρο 23 
της παρούσας, καθώς και τον καθορισµό των περιοχών 
µε κορεσµένο δίκτυο. 

 2. Επιφυλασσοµένων σε κάθε περίπτωση των διατά−
ξεων του άρθρου 23 της παρούσας µε απόφαση της 
Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται το αργότερο κάθε τρία (3) έτη, 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παρ. 5 περ. α’ εδάφ. 
τέταρτο του νόµου, µετά από εισήγηση του οικείου ∆ι−
αχειριστή, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης 
ισχύος από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο και καθορίζεται το 
περιθώριο απορρόφησης ισχύος των Α.Π.Ε. ανά περιοχή. 
Η ανωτέρω εισήγηση µπορεί να υποβάλλεται µετά από 
πρόσκληση της Ρ.Α.Ε. Η απόφαση δηµοσιοποιείται στην 
ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται, µε επιµέλειά της, 
σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
που εκδίδονται στην Αθήνα. 

3. Μετά την απόφαση που εκδίδεται κατά τα προ−
βλεπόµενα στην παρ. 2 και µε την επιφύλαξη των δι−
ατάξεων του άρθρου 23 της παρούσας, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης δηµοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
τη χορήγηση Αδειών. Στην πρόσκληση καθορίζονται οι 
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων στις περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο, καθώς 
και η προθεσµία για την υποβολή τους. Περίληψη της 
απόφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες 
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην 
Αθήνα και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και της Ρ.Α.Ε..

4. Αν οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την υλοποίηση 
έργων σε περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο, υπερβαίνουν 
ως προς την ισχύ το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται 
µε την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 2, διενερ−
γείται συγκριτική αξιολόγηση, κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 10 παρ. 1 της παρούσας και τον Οδηγό Αξι−
ολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 
4 του νόµου.

5. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν 
εφαρµόζονται αν οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας αφο−
ρούν έργα που βρίσκονται σε περιοχή µε κορεσµένο 
δίκτυο, αλλά η σύνδεση των σταθµών προτείνεται να 
πραγµατοποιηθεί σε περιοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο 
εφόσον τούτο δεν αντίκειται στο οικείο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και είναι συµβατό µε τις προ−
γραµµατισµένες ενισχύσεις του δικτύου µε την προϋ−
πόθεση παράλληλης εξέτασης των ΠΠΕΑ των έργων 
σύνδεσης. 

Άρθρο 5
Πληρότητα αιτήσεων

1. Η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά στον Υπουργό Ανά−
πτυξης για αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα 
έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτη−
µα 1, της παρούσας και η έλλειψη των οποίων καθιστά 
αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησης της αίτησης µε 
βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 
του νόµου και εξειδικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσας 
και τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 παρ. 4 του νόµου.

2. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας δεν εξετάζεται αν 
δεν συνοδεύεται από την απόδειξη καταβολής του προ−
βλεπόµενου στο άρθρο 3 παρ. 3 της παρούσας αντα−
ποδοτικού τέλους.
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3. Η Ρ.Α.Ε. 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 ολοκλή−
ρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και 
η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά προς τον Υπουργό Ανά−
πτυξης.

Άρθρο 6
∆ηµοσίευση Αιτήσεων

1. Εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κα−
τάθεση της αίτησης για χορήγηση Άδειας, ο αιτών 
δηµοσιεύει σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα, σύντοµη πε−
ρίληψη του περιεχοµένου της αίτησής του µε αναφορά 
στη δυνατότητα υποβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσε−
ων, ενώπιον της Ρ.Α.Ε., εντός δέκα (10) ηµερών από τη 
δηµοσίευση. 

2. Ο αιτών, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 
τη δηµοσίευση που προβλέπεται στην παρ. 1 της πα−
ρούσας γνωστοποιεί στη Ρ.Α.Ε. τη δηµοσίευση αυτή. 
Σε περίπτωση παράλειψης δηµοσίευσης, µη εµπρόθε−
σµης δηµοσίευσης ή µη εµπρόθεσµης γνωστοποίησης 
της δηµοσίευσης, η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά στον 
Υπουργό Ανάπτυξης και το ανταποδοτικό τέλος που 
καταβλήθηκε µε την αίτηση, επιστρέφεται.

3. Η Ρ.Α.Ε. µετά τη γνωστοποίηση που προβλέπεται 
στην προηγούµενη παράγραφο, δηµοσιοποιεί στην ιστο−
σελίδα της το όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος, τη 
θέση, την τεχνολογία και την ισχύ του προτεινόµενου 
έργου. 

Άρθρο 7
Αντιρρήσεις

1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί, εντός της 
προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της πα−
ρούσας, να υποβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώπιον 
της Ρ.Α.Ε. σε σχέση µε αίτηση που υποβλήθηκε. Αντί−
γραφο των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον Υπουργό 
Ανάπτυξης.

2. Οι υποβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από 
έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκµη−
ρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα 
ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν 
συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή 
τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η Ρ.Α.Ε. κατά την αξιολόγηση της αίτησης, λαµβάνει 
υπόψη τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται και ενηµερώ−
νει εγγράφως τον αιτούντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 

Άρθρο 8
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, η Ρ.Α.Ε. επεξεργάζεται 
την αίτηση για χορήγηση Άδειας.

2. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη:

α) Την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα και όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλει ο αιτών.

β) Τη γνωµοδότηση της αρµόδιας αρχής περιβαλλο−
ντικής αδειοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλ−
λοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.). 

γ) Τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν
δ) Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που 

κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητο για την αξιο−
λόγηση της αίτησης.

Άρθρο 9
Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της σχετικά µε την 
απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης για χορήγηση Άδειας, 
η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 3 παρ. 1 του νόµου, όπως, κατά περίπτωση, 
εξειδικεύονται κατωτέρω:

α) Την εθνική ασφάλεια, αν από την υλοποίηση των 
προτεινόµενων έργων επηρεάζονται θέµατα εθνικής 
ασφάλειας που επισηµαίνονται από τις αρµόδιες αρ−
χές.

β) Την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφά−
λειας.

γ) Την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του 
σχετικού εξοπλισµού του Συστήµατος και του ∆ικτύου, 
λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων του Κώδικα ∆ι−
αχείρισης του ∆ικτύου και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

δ) Την ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, όπως 
αυτή προκύπτει από τις ενεργειακές µελέτες που υπο−
βάλλονται, καθώς και την οικονοµική βιωσιµότητα του 
έργου. Οι ενεργειακές µελέτες πρέπει να τεκµηριώνο−
νται, για τα έργα Α.Π.Ε από µετρήσεις του δυναµικού 
Α.Π.Ε. και για τα έργα Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά 
ισοζύγιά τους. 

ε) Την ωριµότητα του έργου σε σχέση µε τη δυνατό−
τητα υλοποίησής του, εντός των χρονικών ορίων που 
τίθενται στο νόµο, όπως αυτή προκύπτει ιδίως:

αα) Από υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπη−
ρεσιών,

ββ) Από µελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία από τα 
οποία συνάγεται η δυνατότητα υλοποίησης και σύνδε−
σης του έργου µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 

στ) Την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης 
του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του 
έργου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του νό−
µου. 

ζ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το 
έργο µε βάση την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική 
επάρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονοµικής επάρ−
κειας του αιτούντος, λαµβάνεται υπόψη η επάρκεια των 
προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος οποίων 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 18% επί 
του προϋπολογισµού του έργου. Αν ο αιτών έχει υποβά−
λει αιτήσεις για άλλα έργα, ή είναι ήδη κάτοχος Άδειας 
για έργα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, το ύψος των 
ιδίων κεφαλαίων του φορέα πρέπει να ανέρχεται σε 
ποσοστό τουλάχιστον 18% επί του προϋπολογισµού 
του συνόλου των έργων για τα οποία έχει υποβάλει 
αίτηση ή διαθέτει Άδεια. Για αιτήσεις που υποβάλλο−
νται από φορέα κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 
παρ. 9 του νόµου, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων πρέπει 
να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του 
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προϋπολογισµού του έργου. Η συµµετοχή των νοµικών 
προσώπων πρέπει να διέπεται, ως προς τη µετοχική 
τους σύνθεση, από τους κανόνες της διαφάνειας.

η) Τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλει−
ας και προστασίας των Πελατών.

θ) Την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..

2. Αν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια δεν ικανοποιεί−
ται, η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση της 
Άδειας. 

3. Στον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 παρ. 4 του νόµου ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
και ειδικότερο τεχνικό θέµα που αφορά τα ανωτέρω 
κριτήρια αξιολόγησης και ειδικότερα τις προδιαγραφές 
των ενεργειακών µελετών, τη µεθοδολογία αξιολόγησης 
του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας του 
έργου, του κριτηρίου της οικονοµικής, επιστηµονικής 
και τεχνικής επάρκειας του φορέα, τα ελάχιστα επίπεδα 
απόδοσης σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, όπου αυτά 
απαιτούνται, τη µεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης 
των αιτήσεων, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο που 
απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Άρθρο 10
 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων

1. Η Ρ.Α.Ε., διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ 
των έργων που προτείνονται µε αιτήσεις που υποβάλ−
λονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων ή κατό−
πιν προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον 
ικανοποιούνται τα κριτήρια α΄ έως η΄ του άρθρου 3 
παρ. 1 του νόµου, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του 
παρόντος Κανονισµού και τον Οδηγό Αξιολόγησης και 
καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης. Η συγκριτική 
αξιολόγηση πραγµατοποιείται, αν: 

α) Υφίσταται εδαφική επικάλυψη, ήτοι συνολική ή µερι−
κή επικάλυψη των θέσεων των προτεινόµενων έργων.

β) ∆εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιοποίηση του 
ίδιου ενεργειακού πόρου. 

2. Αν, µετά τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης, 
προκύπτει ότι τα συγκρουόµενα έργα είναι ισοδύναµα, 
κατά τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Αξιολόγησης, η 
Ρ.Α.Ε. µπορεί πριν από τη διατύπωση της γνώµης της 
και για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των έργων, 
να προτείνει στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της 
κοινοποιούµενο στη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης τη µεταβολή: 

 α) Της θέσης των έργων, αν απαιτούνται µικρές µε−
ταβολές στο χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν απαιτείται 
περιορισµός της εγκατάστασης των έργων σε τµήµα 
του χώρου της αρχικά προτεινόµενης θέσης. 

β) Της ισχύος των έργων, αν απαιτείται µείωση ως 
προς την αιτούµενη ισχύ.

γ) Του φορέα των έργων, αν απαιτείται, η από κοινού 
υλοποίηση ενός έργου. 

 Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που αναφέ−
ρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄, οι αιτούντες προ−
βαίνουν στις αναγκαίες µεταβολές των στοιχείων της 
αίτησης τους τηρώντας τις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 

4. Αν συντρέχει περίπτωση µερικής εδαφικής επικά−
λυψης και, κατά την κρίση της Ρ.Α.Ε., είναι δυνατή και 
η υλοποίηση του έργου που έπεται στην αξιολογική 

κατάταξη ως προς το µέρος που δεν επικαλύπτεται, 
η Ρ.Α.Ε., καλεί τον ενδιαφερόµενο να υποβάλει αναθε−
ωρηµένα τα τεχνικά στοιχεία της αίτησης, καθώς και 
νέο φάκελο Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε) που διαβιβάζεται στην αρµόδια αρχή περιβαλλο−
ντικής αδειοδότησης.

Άρθρο 11
∆ιαδικασία ∆ιαβίβασης Προµελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)

1. Η Ρ.Α.Ε., πριν διατυπώσει τη γνώµη της προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, αφού διαπιστώσει ότι ικανοποι−
ούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως η΄ του άρθρου 3 του νόµου, όπως αυτά εξει−
δικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσας και τον Οδη−
γό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 
5 παρ. 4 του νόµου, διαβιβάζει, εντός δύο (2) µηνών 
από τη συµπλήρωση του φακέλου της αίτησης, ένα 
(1) αντίγραφο της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επι−
πτώσεων (Π.Π.Ε.) στην αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, προκειµένου να γνωµοδοτήσει κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του νόµου. Η διαβί−
βαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος στη 
συνέχεια υποβάλει στην αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης τα λοιπά αντίγραφα του φακέλου της 
Π.Π.Ε., σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται 
στην κείµενη νοµοθεσία, σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση Α.Π.Ε 
ή µέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α.

2. Μετά τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Περιβαλ−
λοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), η αρ−
µόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαβιβάζει 
στη Ρ.Α.Ε. ένα (1) θεωρηµένο αντίγραφο του φακέλου 
της Π.Π.Ε.Α. 

3. Σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης και µετά 
το πέρας αυτής η Ρ.Α.Ε. διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης το φάκελο της Π.Π.Ε. 
για το έργο που προκρίθηκε. Το έγγραφο διαβίβασης 
συνοδευόµενο οπωσδήποτε από τα αποτελέσµατα της 
συγκριτικής αξιολόγησης κοινοποιείται στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, καθώς και τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι 
µπορεί να καταθέσουν αίτηµα αναθεώρησης εντός δέκα 
πέντε (15) ηµερών. Αν η αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης γνωµοδοτήσει αρνητικά για το έργο που 
προκρίθηκε, η ΡΑΕ διαβιβάζει το φάκελο της αίτησης 
που έπεται στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης.

Άρθρο 12
Μεταβολή τεχνικών στοιχείων αίτησης

 Αν σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της αρµόδιας αρ−
χής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το έργο µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε περιορισµό του γηπέδου εγκατά−
στασης ή µείωση της ισχύος του, η Ρ.Α.Ε., προκειµένου 
να προσαρµόσει το περιεχόµενο της γνωµοδότησης της 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, στους όρους της γνωµο−
δότησης επί της ΠΠΕΑ, καλεί τον αιτούντα να προβεί 
στις αναγκαίες µεταβολές τις οποίες και αξιολογεί σύµ−
φωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 παρ. 1 του νόµου όπως εξειδικεύονται στο 
άρθρο 9 της παρούσας και τον Οδηγό Αξιολόγησης που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του νόµου.
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Άρθρο 13
Γνώµη Ρ.Α.Ε. − Όροι και περιορισµοί στην άσκηση δι−

καιωµάτων που παρέχονται µε την Άδεια 

1. Η Ρ.Α.Ε., µετά την έκδοση της γνωµοδότησης από 
την αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπο−
βάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός 
τεσσάρων (4) µηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, 
της δηµοσίευσης της αίτησης, εφόσον ο φάκελος της 
αίτησης είναι πλήρης ή από τη συµπλήρωσή του. 

2. Οι Γενικοί Όροι που περιλαµβάνονται στο Παράρτη−
µα 6 της παρούσας αποτελούν τους ελάχιστους όρους 
της Άδειας. Στη γνώµη της Ρ.Α.Ε. µπορεί να περιλαµβά−
νονται και ειδικοί όροι, ή περιορισµοί που κρίνεται ότι 
είναι απαραίτητο να περιληφθούν στην Άδεια.

Άρθρο 14
Απόφαση χορήγησης Άδειας παραγωγής – 

∆ηµοσιότητα

1. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας εκδίδεται 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της γνω−
µοδότησης της Ρ.Α.Ε. στον Υπουργό Ανάπτυξης εφόσον 
ο φάκελος είναι πλήρης.

2. Στην Άδεια µπορεί, πέραν των γενικών όρων του 
Παραρτήµατος 6, να περιληφθούν και ειδικοί όροι ή 
περιορισµοί.

3. Η απόφαση για χορήγηση της Άδειας κοινοποιείται 
στον αιτούντα και τη Ρ.Α.Ε. και περίληψή της δηµοσιεύε−
ται από αυτόν σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα, εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την έκδοσή της.

4. Η Άδεια ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής και 
µπορεί να ανακληθεί εάν η κατά το παράρτηµα 4 της 
παρούσας πρώτη έκθεση ενηµέρωσης της Ρ.Α.Ε. για την 
πρόοδο υλοποίησης των έργων δεν συνοδεύεται από 
παραστατικά δηµοσίευσης της περίληψης της Άδειας 
κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15 
Ανανέωση Άδειας

Για την ανανέωση της Άδειας ο κάτοχος της υποβάλ−
λει σχετική αίτηση στη Ρ.Α.Ε., αν:

α) Έχει παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των δύο τρί−
των της χρονικής διάρκειας ισχύος της Άδειας και

β) Βρίσκεται σε ισχύ η άδεια λειτουργίας του σταθ−
µού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Άρθρο 16
Τροποποίηση Άδειας

1. Η Άδεια, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού, τροποποιείται µετά από αίτηση 
του κατόχου της, αν:

α) Μεταβληθεί η εταιρική ή µετοχική σύνθεση του 
κατόχου της Άδειας, µε την επιφύλαξη της του άρθρου 
19 παρ. 1 περ. γ’ της παρούσας.

β) Μεταβληθεί ο τόπος εγκατάστασης του σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

γ) Μεταβληθεί η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη 
Ισχύς Παραγωγής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 19 παρ. 1 περ. δ’ της παρούσας και του άρθρου 
3 παρ. 5 περ. α’ του νόµου. 

δ) Μεταβληθεί η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία.
ε) Μεταβληθούν τα πρόσωπα που ορίστηκαν στην 

Άδεια, ως έχοντα την οικονοµική δυνατότητα για τη 
χρηµατοδότηση και υλοποίηση του έργου.

2. Η Άδεια που χορηγείται σε Υβριδικούς Σταθµούς 
τροποποιείται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου 
αν: 

α) Μεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που αναφέ−
ρονται στις περιπτώσεις α΄ β΄ δ ΄και ε΄ της παρ. 1 της 
παρούσας.

β) Μεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που αναφέρο−
νται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 περ. γ’ του παρόντος 
άρθρου µε την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 2 περ. β’ 
της παρούσας.

γ) Μεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που καθορί−
ζονται στο άρθρα 30 και 37 της παρούσας.

Άρθρο 17
∆ιαδικασία Τροποποίησης της Άδειας

1. Για την τροποποίηση της Άδειας, ο κάτοχος υποβά−
λει στη Ρ.Α.Ε. αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς 
την αιτούµενη µεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία 
έγγραφα και στοιχεία που τεκµηριώνουν το αίτηµά του, 
καθώς και απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου 
ανταποδοτικού τέλους. Αν η αίτηση τροποποίησης αφο−
ρά στη µεταβολή του χώρου εγκατάστασης του σταθ−
µού, ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει µε την αίτηση του, 
είτε δύο (2) αντίγραφα της Π.Π.Ε. είτε σχετική βεβαίωση 
της αρµόδιας αρχής περιβαλλοντικής αδειοδότησης ότι 
δεν απαιτείται η υποβολή νέας Π.Π.Ε. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Αντίγραφο της σχε−
τικής αίτησης υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.

2. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο 
της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσµίας, 
πληροφοριών και συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν η 
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη 
πλήρης και η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά. 

3. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόµενης 
αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα 
(10) ηµερών από την ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα 
που έχουν έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν 
αιτιολογηµένες αντιρρήσεις.

4. Οι υποβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από 
έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκµη−
ρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα 
ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν 
συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή 
τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την αίτηση τροποποίησης, σύµφω−
να µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 
του νόµου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 9 της 
παρούσας και τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του νόµου, λαµβάνοντας 
υπόψη τις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις καθώς και τη 
γνώµη της αρµόδιας αρχής περιβαλλοντικής αδειοδό−
τησης όπου αυτή απαιτείται και γνωµοδοτεί προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 18
∆ιαδικασία τροποποίησης Άδειας για µεταβολές 

στην µετοχική ή εταιρική σύνθεση

1. Αν ο κάτοχος Αδείας προτίθεται να τροποποιήσει 
τα στοιχεία της Άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παρούσας, µπορεί:
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α) είτε, να γνωστοποιήσει στη Ρ.Α.Ε. τη πρόθεσή του 
υποβάλλοντας αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της 
σχετικής µεταβολής,

β) είτε, να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή, χωρίς προη−
γούµενη προκαταρκτική εξέταση, υποβάλλοντας αίτηση 
τροποποίησης της Άδειας.

2. Αν ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει αίτηση για 
προκαταρκτική εξέταση της µεταβολής που προτίθε−
ται να πραγµατοποιήσει, η αίτησή του θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία 
που τεκµηριώνουν τη µεταβολή που προτίθεται να 
πραγµατοποιήσει. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από 
την απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταπο−
δοτικού τέλους.

3. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να καλέσει εγγράφως τον κάτοχος 
της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσµίας, 
πληροφοριών και συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν η 
ταχθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θε−
ωρείται µη πλήρης και η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

4. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί την υποβαλλόµενη αίτηση 
στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννο−
µο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν αιτιολογηµένες 
αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύ−
ονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι ανα−
γκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υπο−
βάλλονται εκπρόθεσµα ή από πρόσωπα που δεν έχουν 
έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία 
για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

5. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την υποβαλλόµενη αίτηση, σύµ−
φωνα µε το κριτήριο του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ζ΄ του 
νόµου όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 της παρούσας 
και στον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του νόµου και 
γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η γνωµοδότηση 
κοινοποιείται στον κάτοχο της Άδειας.

6. Αν, µετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης αποδεχόµενης το αίτηµα ή την άπρακτη πα−
ρέλευση είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση στον 
Υπουργό Ανάπτυξης της γνωµοδότησης της Ρ.Α.Ε., ο κά−
τοχος της Άδειας πραγµατοποιήσει τη µεταβολή, το αί−
τηµα τροποποίησης της Άδειας κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 17 της παρούσας, γίνεται χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. 
Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν η µεταβολή που πραγµατοποιήθηκε 
είναι σύµφωνη µε την µεταβολή που εξετάσθηκε κατά 
το προκαταρκτικό στάδιο και γνωµοδοτεί προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης. 

7. Αν ο κάτοχος Άδειας προβεί σε τροποποίηση των 
στοιχείων της Άδειας, χωρίς προηγούµενη προκαταρκτι−
κή εξέταση, υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης 
της Άδειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέ−
πεται στο άρθρο 17 της παρούσας.

8. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την υποβαλλόµενη αίτηση, σύµ−
φωνα µε το κριτήριο του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ζ΄ του 
νόµου όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 της παρούσας 
και τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του νόµου και 
γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.

9. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να γνωµοδοτήσει για ανάκληση της 
Άδειας σε περίπτωση πραγµατοποίησης µεταβολής που 

δεν ικανοποιεί το κριτήριο του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ζ’ 
του νόµου, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 της παρού−
σας και τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του νόµου. 

Άρθρο 19
Μεταβολή στοιχείων Άδειας µε βεβαίωση

1. Η Ρ.Α.Ε. εκδίδει βεβαίωση για τη µεταβολή των 
στοιχείων της Άδειας στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του 
άρθρου 3 παρ. 5 του νόµου, καθώς και στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) Αν το νοµικό πρόσωπο που κατέχει την Άδεια, 
µεταβάλει την επωνυµία του, χωρίς να µεταβάλλεται η 
εταιρική ή η µετοχική σύνθεση του.

β) Αν το νοµικό πρόσωπο που κατέχει την Αδεια, µε−
ταβάλει την εταιρική µορφή του, χωρίς να µεταβάλλεται 
η εταιρική ή η µετοχική σύνθεση του.

γ) Αν το νοµικό πρόσωπο που κατέχει την Άδεια, µε−
ταβάλει την εταιρική ή τη µετοχική του σύνθεση, κατά 
ποσοστό έως 5% σε σχέση µε την εταιρική ή µετοχική 
σύνθεση που είχε κατά τη χορήγηση της Άδειας.

δ) Αν µειώνεται η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη 
Ισχύς Παραγωγής µε περιορισµό του χώρου εγκατά−
στασης του σταθµού. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για 
υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 

ε) Αν µεταβάλλονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 
έργου, όταν αυτά αναγράφονται στην Άδεια: 

αα) Για αιολικούς σταθµούς σε περίπτωση µεταβο−
λής: 

αα1. Του τύπου, αριθµού ή τεχνικών χαρακτηριστικών 
των ανεµογεννητριών χωρίς µεταβολή της συνολικής 
Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παρα−
γωγής του σταθµού, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 
παρ. 5 περ. α΄ του νόµου.

αα2. Των τεχνικών χαρακτηριστικών πύργου µηχανής 
ή συνοδευτικού εξοπλισµού των ανεµογεννητριών. 

αα3. Των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του 
σταθµού.

ββ) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε περίπτωση 
τροποποίησης:

ββ1. Του τύπου, αριθµού ή τεχνικών χαρακτηριστικών 
των στροβίλων και του συνοδευτικού εξοπλισµού του 
σταθµού, όπως του αγωγού προσαγωγής, των γεννη−
τριών, των µετασχηµατιστών.

ββ2. Των χαρακτηριστικών του κτιρίου ελέγχου του 
σταθµού

2. Για τους Υβριδικούς Σταθµούς σε περίπτωση:
α) Μεταβολής των στοιχείων της Άδειας που αναφέ−

ρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παρ. 1. 
β) Μεταβολής της Εγκατεστηµένης ή Μέγιστης Ισχύος 

Παραγωγής κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παρ. 5 
περ. α΄ του νόµου, αν η µεταβολή που πραγµατοποιείται 
δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 25 περ. 
γ΄ του νόµου και τους περιορισµούς και απαιτήσεις του 
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη 
δραστηριότητα αυτή. 

γ) Αύξησης του µεγέθους των συστηµάτων αποθή−
κευσης.

δ) Αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων πλήρω−
σης των συστηµάτων αποθήκευσης.

3. Για τη µεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 2, ο κάτοχος της Άδειας υποβά−
λει στη Ρ.Α.Ε. δήλωση στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς 
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τη µεταβολή που πραγµατοποιεί, συνυποβάλλοντας τα 
αναγκαία στοιχεία και έγγραφα. Η Ρ.Α.Ε. χορηγεί βεβαί−
ωση στην οποία καταγράφεται το στοιχείο που µετα−
βλήθηκε και βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας τροποποίησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 17 της παρούσας. Η ανωτέρω µεταβολή καταχω−
ρίζεται από τη Ρ.Α.Ε. σε ειδικό Παράρτηµα της Άδειας, 
«Παράρτηµα µεταβολών των στοιχείων της Άδειας µε 
χορήγηση βεβαίωσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΛΗΨΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Άρθρο 20
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 
της παρούσας, αίτηση εξαίρεσης από την υποχρέω−
ση λήψης Άδειας παραγωγής υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. 
οποτεδήποτε. 

2. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που εδρεύουν σε κράτος µέλος της Ευρω−
παϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 21
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης

1. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται σύµφωνα µε τον 
τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας. 
Με την αίτηση υποβάλλεται και απόδειξη καταβολής 
του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους.

2. Η αίτηση καταχωρίζεται αυθηµερόν στο Ειδικό Πρω−
τόκολλο Εξαιρέσεων. 

Άρθρο 22
Αποφάσεις εξαίρεσης 

1. Η απόφαση εξαίρεσης εκδίδεται εντός δέκα (10) 
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της, 
εφόσον ο φάκελος της αίτησης συνοδεύεται από όλα 
τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συµπλήρωση αυτών.

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής οποιουδήποτε 
στοιχείου από τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 2 της 
παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί, µέσω της ιστοσελίδας της, 
το όνοµα ή επωνυµία του δικαιούχου, τη θέση, την τε−
χνολογία και την ισχύ του έργου.

Άρθρο 23
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης

 σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα

1. Σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, όπου διαπιστώ−
νεται σύµφωνα µε την απόφαση της Ρ.Α.Ε. που προ−
βλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της παρούσας, περιθώριο 
απορρόφησης ισχύος, η Ρ.Α.Ε., για την κάλυψη του πε−
ριθωρίου αυτού, καθορίζει µε την ανωτέρω απόφαση 
το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η προθεσµία υποβολής 
των αιτήσεων εξαίρεσης, που δεν µπορεί να είναι συ−
ντοµότερη των τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση 
της ανωτέρω απόφασης, καθώς και την προθεσµία υπο−
βολής τους. Αν η συνολική ισχύς που αναφέρεται στις 
υποβαλλόµενες αιτήσεις που ικανοποιούν τις προϋποθέ−
σεις του άρθρου 4 του νόµου, υπερβαίνει το περιθώριο 
ισχύος που έχει τεθεί µε την ανωτέρω απόφαση, γίνεται 

επιµερισµός της ισχύος µεταξύ των ανωτέρω αιτήσεων 
που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση από−
φασης εξαίρεσης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
προσδιορίζεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε.. που εκδίδεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1. 

2. Αν, µετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων 
εξαίρεσης δεν καλύπτεται το περιθώριο ισχύος, η Ρ.Α.Ε., 
προβαίνει σε ανακοίνωση του νέου περιθωρίου και ει−
σηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την κάλυψή του 
µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
αιτήσεων για χορήγηση Άδειας, κατά τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας. 

Άρθρο 24
Τροποποίηση των στοιχείων των αποφάσεων

 εξαίρεσης

1. Η απόφαση εξαίρεσης τροποποιείται αν µεταβλη−
θούν τα στοιχεία της. 

2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. εντός 
ενός (1) µηνός από τη µεταβολή που πραγµατοποιή−
θηκε, δήλωση µε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εξαίρεσης. 
Η Ρ.Α.Ε. εκδίδει νέα απόφαση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα 
υποβαλλόµενα στοιχεία, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της.

Άρθρο 25
Υποχρέωση ενηµέρωσης

1. Πέραν της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 της παρούσας, ο δικαιού−
χος της εξαίρεσης υποχρεούται να προβεί άµεσα σε 
έγγραφη ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε.:

α) Στο τέλος κάθε έτους σχετικά µε την πρόοδο και 
το στάδιο υλοποίησης του έργου. 

β) ‘Όταν τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

δ) Σε κάθε περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής παύσης 
της λειτουργίας του σταθµού

ε) Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη Ρ.Α.Ε.. 
2. Μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθµού, ο κά−

τοχος της Άδειας οφείλει να προσκοµίζει, στο τέλος 
κάθε έτους, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ετήσια 
παραγωγή ενέργειας και το ποσοστό διαθεσιµότητας 
του σταθµού. 

Άρθρο 26
 Ανάκληση

Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ανακαλέσει την εξαίρεση:
α) Μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου.
β) Αν µεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, χωρίς 

ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε..
γ) Αν παραβιασθεί το νοµοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή.
δ) Αν δεν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο 

σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δύο 
(2) ετών από την έκδοση της σχετικής απόφασης της 
Ρ.Α.Ε..

ε) Αν δεν εγκριθεί η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επι−
πτώσεων (Π.Π.Ε.) ή δεν εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντι−
κών όρων (Ε.Π.Ο.).

στ) Σε κάθε περίπτωση οριστικής παύσης της λει−
τουργίας του σταθµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή 

ΣΤΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Άρθρο 27
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας

1. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας για Υβριδικό Σταθ−
µό που συνδέεται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο, υποβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται 
στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα 
και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 και το 
Μέρος 1 του Παραρτήµατος 3. Με την αίτηση υποβάλ−
λεται απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου αντα−
ποδοτικού τέλους.

2. Ειδικά για την κατάρτιση της ενεργειακής µελέτης 
που υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται 
στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνονται υπόψη 
οι ρυθµίσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος 
και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά µε την 
απορρόφηση και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από και 
προς το Σύστηµα από αναστρέψιµους υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς ισχύος ανώτερης των 15 MW. Η ενεργειακή µε−
λέτη περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό της λειτουργί−
ας όλων των µονάδων του Υβριδικού Σταθµού σε ετήσια 
βάση και για κάθε ώρα κατανοµής. Στα αποτελέσµατα 
της µελέτης αυτής περιλαµβάνονται αναλυτικοί πίνακες 
και ευκρινή διαγράµµατα της παραγόµενης ή απορρο−
φούµενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε µονάδα του 
σταθµού, τα οποία αποτυπώνουν την ωριαία λειτουργία 
του σταθµού σε ετήσια βάση. 

3. Για την κατάρτιση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, 
σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Μέρος 5 του 
Παραρτήµατος 1 της παρούσας, λαµβάνεται υπόψη ότι 
η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται 
απευθείας στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο γί−
νεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ. 
1 του νόµου. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευ−
σης του σταθµού, καθώς και αυτής που εγχέεται στο 
Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο από τις µονάδες 
ελεγχόµενης παραγωγής του σταθµού, γίνεται σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του αιτούντος για την Οριακή Τιµή 
Συστήµατος για κάθε ώρα κατανοµής του έτους υπολο−
γισµού, µε βάση τις αντίστοιχες τιµές του πρόσφατου 
ολοκληρωµένου ηµερολογιακού έτους λειτουργίας του 
Συστήµατος, τις οποίες δηµοσιοποιεί ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος.

Άρθρο 28
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, 
σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία για τον σχε−
διασµό του Σταθµού, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
ενεργειακής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το 
Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, ικανοποιούνται οι περι−
ορισµοί που τίθενται από το νόµο και τον Κώδικα ∆ια−
χείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

 Για την πλήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη 
Ισχύ Παραγωγής των µονάδων Α.Π.Ε. του σταθµού, σύµ−
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 25 περ. γ΄ 
του νόµου, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι µονάδες Α.Π.Ε. 
που συνδέονται στο Σύστηµα, απ’ ευθείας ή µέσω του 
∆ικτύου. Οι Μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού που 
δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν παράλλη−
λα µε αυτό και τροφοδοτούν απευθείας τις αποθηκευ−
τικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµπίπτουν 
στον ανωτέρω περιορισµό. 

 Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
απορρόφησε ο σταθµός από το δίκτυο για την πλήρωση 
των συστηµάτων αποθήκευσης, σύµφωνα µε τα προ−
βλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 25 περ. β΄ του νόµου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι ώρες κατανοµής, κατά τις οποίες 
ο σταθµός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν 
σχετικής εντολής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
τη διασφάλιση της επάρκειας δυναµικού παραγωγής ή 
της περαιτέρω αξιοποίησης σταθµών Α.Π.Ε..

2. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ενεργειακής µελέτης 
που υποβάλλεται, επιτυγχάνεται αύξηση της διείσδυσης 
ενέργειας Α.Π.Ε. στο Σύστηµα. Η εξέταση βασίζεται: 

α) Στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος απ’ 
ευθείας στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και 
παράγεται από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθµού, 

β) Στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος 
στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και παρά−
γεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του 
σταθµού και

γ) Στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το 
Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο για την πλήρωση 
των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού.

 Η συνολικά εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια 
βάση, πρέπει να υπερβαίνει το 40% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται σε ετήσια βάση από τις µο−
νάδες Α.Π.Ε. του σταθµού. Το σύνολο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που εγχέεται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδε−
µένο ∆ίκτυο σε ετήσια βάση, υπολογίζεται µε αφαίρεση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθµός 
από αυτήν που συνολικά παρέδωσε στο Σύστηµα ή το 
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο. 

3. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων, 
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών 
του Συστήµατος.

4. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισµούς και όρους 
δεν ικανοποιείται η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 29
Γνώµη της ΡΑΕ 

 Για τη διαµόρφωση της γνώµης της σχετικά µε την 
απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης για χορήγηση Άδειας 
για Υβριδικό Σταθµό που συνδέεται απευθείας στο Σύ−
στηµα ή στο ∆ίκτυο, η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτή−
ρια αξιολόγησης του άρρθου 3 παρ. 1 του νόµου, όπως 
αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσας και 
τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 παρ. 4 του νόµου, καθώς και τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσας.
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Άρθρο 30
Στοιχεία Άδειας 

 Πέραν των προβλεποµένων στο άρθρο 3 παρ. 3 του 
νόµου, η Άδεια για Υβριδικό Σταθµό που συνδέεται 
απευθείας στο Σύστηµα ή στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 
περιλαµβάνει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των µονάδων 
πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθ−
µού,

β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστη−
µάτων αποθήκευσης ενέργειας,

γ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθηκευ−
τικών µονάδων του σταθµού σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ 
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Άρθρο 31
Γνωστοποίηση στοιχείων 

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών

1. Με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. η οποία εκδίδεται, σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του νόµου, 
καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία ο ∆ιαχειριστής Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών γνωστοποιεί σε κάθε ενδια−
φερόµενο για την υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδει−
ας για Υβριδικό Σταθµό, σε Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί. 
Ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, χορηγεί τα στοιχεία 
αυτά εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης.

2. Για την επίλυση της διαφοράς που ανακύπτει αν 
ενδιαφερόµενος αµφισβητεί κάποια από τα στοιχεία 
που γνωστοποίησε ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, συγκροτείται Επιτροπή φιλικών διαπραγµατεύ−
σεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε µέ−
ρους και έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ. Η σχετική απόφαση 
είναι δεσµευτική για τα µέρη.

Άρθρο 32
Υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας 

για Υβριδικό Σταθµό

 Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας για Υβριδικό Σταθµό 
στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά υποβάλλονται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τον 
τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύ−
ονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται 
στα Παραρτήµατα 1 και 3. Με την αίτηση υποβάλλεται 
απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτι−
κού τέλους.

Άρθρο 33
Τιµολόγηση

1. Με την αίτηση για χορήγηση Άδειας για Υβριδι−
κό Σταθµό υποβάλλονται και προτάσεις τιµολόγησης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 
του νόµου. Ο ενδιαφερόµενος καταρτίζει τις προτά−
σεις αυτές λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει 
γνωστοποιήσει ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών σύµφωνα µε το άρθρο 31 της παρούσας και 

τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής µελέτης που 
υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3.

2. Οι τιµές µε βάση τις οποίες τιµολογούνται, η ηλε−
κτρική ενέργεια η οποία εγχέεται στο δίκτυο του νησιού 
από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής, η ενέργεια 
που απορροφάται από το δίκτυο του νησιού για την 
πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, καθώς και 
η διαθεσιµότητα ισχύος των Υβριδικών Σταθµών, είναι 
ενιαίες για όλους τους Υβριδικούς Σταθµούς που λει−
τουργούν στο αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα Μη ∆ιασυν−
δεδεµένου Νησιού, υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθµοί 
αυτοί χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουρ−
γούν µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. 

3. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολό−
γηση της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέει ο Υβριδικός 
Σταθµός στο δίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού 
που παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγω−
γής του (€/MWh), ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη τα 
στοιχεία που γνωστοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και υπολογίζει το µέσο οριακό 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (µέσο ετήσιο 
µεταβλητό κόστος) των συµβατικών µονάδων αιχµής 
κατά το προηγούµενο έτος. Ως συµβατικές µονάδες 
αιχµής αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος νοούνται οι 
συµβατικές µονάδες παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν 
για χρονικό διάστηµα µικρότερο του 30% του έτους 
αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν περιλαµβά−
νονται οι περίοδοι συντήρησης ή βλάβης των µονάδων. 
Το κόστος αυτό υπολογίζεται για το σύνολο της ηλε−
κτρικής ενέργειας που παρέδωσαν στο δίκτυο οι µονά−
δες αιχµής κατά το προηγούµενο έτος, λαµβανοµένων 
υπόψη των εξής µεταβλητών στοιχείων κόστους:

α) Καυσίµου, 
β) Λειτουργίας και συντήρησης και
γ) Αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που αντι−

στοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που υποκαθίσταται 
από τις µονάδες του Υβριδικού Σταθµού κατά τις ώρες 
παροχής εγγυηµένης ισχύος. Ως τιµή αγοράς δικαιωµά−
των εκποµπών ρύπων, λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή 
µε βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές 
δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρί−
µηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

4. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολό−
γηση της ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός 
από το δίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού για την 
πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του (€/MWh), 
ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη το µέσο µεταβλητό 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των συµβα−
τικών µονάδων βάσης κατά το προηγούµενο έτος. Ως 
συµβατικές µονάδες βάσης αυτόνοµου ηλεκτρικού συ−
στήµατος νοούνται οι µονάδες παραγωγής, οι οποίες 
λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 70% 
του έτους αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν 
περιλαµβάνονται οι περίοδοι συντήρησης ή βλάβης των 
µονάδων. Το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής υπο−
λογίζεται σε ετήσια βάση, λαµβανοµένων υπόψη των 
εξής µεταβλητών στοιχείων κόστους:

α) Καυσίµου, 
β) Λειτουργίας και συντήρησης και 
γ) Αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που αντι−

στοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται 
από το δίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθή−
κευσης του Υβριδικού Σταθµού. Ως τιµή αγοράς δικαιω−
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µάτων εκποµπών ρύπων λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή 
µε βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές 
δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρί−
µηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

5. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολό−
γηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικού Σταθµού, ο 
ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 13 παρ. 3 περ. α΄ του νόµου για το τίµηµα της 
διαθεσιµότητας ισχύος των εγκαταστάσεων παραγω−
γής. Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται, σε µηνιαία 
βάση, η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµε−
νης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που συνδέεται στο 
δίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, υπολογίζεται ως 
το 1/12 του αθροίσµατος των εξής παραγόντων: 

α) Της ετήσιας επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στην 
απόσβεση του εκτιµώµενου κεφαλαιουχικού κόστους 
κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη την εύλογη απόδο−
ση των επενδεδυµένων κεφαλαίων, νεοεισερχόµενου 
συµβατικού σταθµού παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται 
στο άρθρο 13 παρ. 3 περ. α΄ του νόµου, ισχύος και τε−
χνολογίας αντίστοιχης µε τις ανάγκες του αυτόνοµου 
ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, και 

β) Του ετήσιου σταθερού κόστους λειτουργίας του 
σταθµού αυτού. 

 Το κόστος κατασκευής και το ετήσιο σταθερό κόστος 
λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη από τη Ρ.Α.Ε., µαζί µε 
τα στοιχεία που γνωστοποιούνται από το ∆ιαχειριστή 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

 Για τον υπολογισµό της ετήσιας επιβάρυνσης που 
αναφέρεται στην περίπτωση α΄, ως εύλογη απόδοση 
των επενδεδυµένων κεφαλαίων θεωρείται η απόδοση 
επενδυτικού σχεδίου ισοδύναµου κινδύνου και ως χρό−
νος οικονοµικής ζωής της επένδυσης λαµβάνεται ο εύ−
λογος χρόνος που ο σταθµός θεωρείται λειτουργικός.

Άρθρο 34
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µε−
λέτης, εξετάζεται αν τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθη−
καν για την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης, 
ταυτίζονται ή είναι συµβατά µε τα δεδοµένα που έχει 
γνωστοποιήσει ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31 της 
παρούσας. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω 
στοιχεία, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση 
της αίτησης, η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης.

2. Για την αξιολόγηση της συµβατότητας του Υβρι−
δικού Σταθµού µε το Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και για την ασφάλεια 
και ευστάθεια της λειτουργίας του, εξετάζεται αν το 
µέγεθος και ο σχεδιασµός του σταθµού, καθώς και ο 
προτεινόµενος τρόπος λειτουργίας του είναι συµβατά 
µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Αυτόνοµου 
Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νη−
σιού. Για το σκοπό αυτό, η Ρ.Α.Ε. αιτείται την γνώµη 
του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών διαβιβά−
ζοντάς του όλα τα αναγκαία στοιχεία. Ο ∆ιαχειριστής 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εκτιµά τη συµβατότητα 
του σταθµού και του προτεινόµενου τρόπου λειτουρ−
γίας του, µε τη λειτουργία του αυτόνοµου ηλεκτρικού 
συστήµατος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του 
στη Ρ.Α.Ε. εντός προθεσµίας είκοσι πέντε (25) ηµερών 

από την παραλαβή των στοιχείων. Ο ∆ιαχειριστής Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε βάση τα ανωτέρω στοι−
χεία, εισηγείται αιτιολογηµένα για τον προσδιορισµό 
του ποσοστού που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 2 
του νόµου και το οποίο πρέπει να είναι µεγαλύτερο 
από 80% και µικρότερο ή ίσο του 100%.

3. Για την αξιολόγηση του σχεδιασµού και της λειτουρ−
γίας του Υβριδικού Σταθµού, εξετάζεται αν, σύµφωνα 
µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέ−
σµατα της τεχνικοοικονοµικής Μελέτης, πληρούνται οι 
περιορισµοί που τίθενται από το νόµο και τον Κώδικα 
∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

 Για την πλήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη 
Ισχύ Παραγωγής των µονάδων Α.Π.Ε. του σταθµού, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 25 
περίπτωση γ΄ του νόµου, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι 
µονάδες Α.Π.Ε. που συνδέονται στο δίκτυο του Μη ∆ια−
συνδεδεµένου Νησιού. Οι Μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού 
Σταθµού που δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουρ−
γούν παράλληλα µε αυτό και τροφοδοτούν απ’ ευθείας 
τις αποθηκευτικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν 
εµπίπτουν στον ανωτέρω περιορισµό. 

 Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
απορρόφησε ο σταθµός από το δίκτυο για την πλή−
ρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 25 περ. β΄ του νόµου, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ώρες κατά τις οποίες η 
υπολογιζόµενη σε ωριαία βάση διαφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι θετική.

 Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιµοποιείται για την πλήρωση των συστηµάτων 
αποθήκευσης του σταθµού, δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
ώρες λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµα−
τος, κατά τις οποίες ο σταθµός απορρόφησε ηλεκτρική 
ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του ∆ιαχειριστή 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τη διασφάλιση της 
επάρκειας δυναµικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξι−
οποίησης σταθµών Α.Π.Ε..

4. Η µείωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 
από συµβατικά καύσιµα για την κάλυψη των αναγκών 
των καταναλωτών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του νόµου, υπολογίζε−
ται µε βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής 
Μελέτης που υποβάλλεται από τον αιτούντα και δεν 
πρέπει να υπολείπεται του 40% της συνολικά παρα−
γόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. 
του σταθµού. 

5. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µε−
λέτης και την εξέταση της λειτουργίας του σταθµού 
ελέγχεται η ελάχιστη αποθηκευµένη ενέργεια που ο 
σταθµός πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του 
σύστηµα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της εγγυ−
ηµένης ισχύος σε περιόδους ανεπαρκούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθ−
µού. Η ελάχιστη ενέργεια αυτή εκφράζεται σε MWh 
παραγωγής των µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής του 
σταθµού και θα πρέπει να αποτρέπει την εν γένει απορ−
ρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας συµβατικών µονάδων για 
τη διασφάλιση της παροχής εγγυηµένης ισχύος του 
Υβριδικού Σταθµού.

6. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέ−
της εξετάζεται εάν η λειτουργία του Υβριδικού σταθµού 
επηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργία των σταθµών ΑΠΕ 
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που είναι συνδεδεµένα στο αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστη−
µα και δεν αποτελούν µέρος του Υβριδικού.

7. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων 
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών 
του συστήµατος.

8. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισµούς και όρους 
δεν πληρούται η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 35
∆ιόρθωση τεχνικοοικονοµικής µελέτης

 Αν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η Ρ.Α.Ε. διαπι−
στώσει ότι η υποβληθείσα τεχνικοοικονοµική µελέτη βα−
σίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν ήταν 
δυνατό να γνωρίζει ο αιτών κατά την εκπόνηση της, η 
Ρ.Α.Ε. µπορεί, πριν τη διατύπωση της γνώµης της προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, να ζητήσει µε αιτιολογηµένη 
απόφαση από τον ενδιαφερόµενο, την υποβολή, εντός 
τακτής προθεσµίας, νέας τεχνικοοικονοµικής µελέτης. 
Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η ΡΑΕ 
γνωµοδοτεί αρνητικά. 

Άρθρο 36
Γνώµη ΡΑΕ 

 Για τη διαµόρφωση της γνώµης σχετικά µε την απόρ−
ριψη ή αποδοχή της αίτησης για χορήγηση Άδειας για 
Υβριδικό Σταθµό στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η Ρ.Α.Ε. 
λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέ−
πονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του νόµου όπως αυτά εξει−
δικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσας και τον Οδηγό 
Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 5 παρ. 4 του νόµου, καθώς και τα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.

Άρθρο 37
Στοιχεία Άδειας 

 Πέραν των προβλεποµένων στο άρθρο 3 παρ. 3 του 
νόµου, η Άδεια για Υβριδικό Σταθµό στα Μη ∆ιασυνδεδε−
µένα Νησιά, περιλαµβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των µονάδων 
πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης.

β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστη−
µάτων αποθήκευσης ενέργειας.

γ) Την τιµή µε την οποία τιµολογείται, σε µηνιαία 
βάση, η διαθεσιµότητα της εγγυηµένης ισχύος από τον 
Υβριδικό Σταθµό (€/MW).

δ) Την τιµή µε την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική 
ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο από τις µονάδες 
ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού (€/
MWh).

ε) Την τιµή µε την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική 
ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το 
δίκτυο, για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσής 
του (€/MWh).

στ) Τους όρους της σύµβασης πώλησης µε τον ∆ια−
χειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από τις µονάδες παραγωγής 
του Υβριδικού Σταθµού. 

ζ) Τους όρους απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 
από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων απο−
θήκευσης.

η) Τις ώρες του έτους, κατά τις οποίες ο Υβριδικός 
Σταθµός υποχρεούται να παρέχει την εγγυηµένη του 
ισχύ.

θ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθη−
κευτικών µονάδων του σταθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 παρ. 2 του νόµου.

ι) Την επιλογή διενέργειας ή µη συµψηφισµού, σε ωρι−
αία βάση, που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 3 περ. 
ε’ του νόµου. 

ια) Την ελάχιστη αποθηκευµένη ενέργεια που ο σταθ−
µός θα πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστη−
µα, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 5 της παρούσας. 

ιβ) Την προθεσµία για την υπογραφή της Σύµβασης 
Πώλησης και της Σύµβασης Σύνδεσης µεταξύ του πα−
ραγωγού και του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α 

Άρθρο 38
Υποχρεώσεις κατόχων Άδειας 

1. Ο κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί τους ει−
δικούς και τους γενικούς όρους της Άδειας, καθώς και 
το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
δραστηριότητα αυτή.

2. Ο κάτοχος Άδειας υποχρεούται να ενηµερώνει τη 
Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της 
Άδειας και µέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο 
κάτοχος Άδειας υποχρεούται: 

α) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο υλοποίησης 
των έργων, µε την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά εξά−
µηνο. Η έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 
4 και περιλαµβάνει, περιγραφή των εργασιών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί, τον προγραµµατισµό εργασιών και 
ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
έργου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία 
σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. 
Από την έκθεση του πρώτου εξαµήνου πρέπει να προ−
κύπτει ότι ο κάτοχος της Άδειας έχει προβεί σε όλες 
τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας εγκα−
τάστασης. Η πρώτη έκθεση περιλαµβάνει αντίγραφα 
των δηµοσιεύσεων περιλήψεως της άδειας παραγωγής 
εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν γνωστοποιηθεί νω−
ρίτερα στη Ρ.Α.Ε.

β) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε έγκριση ή άδεια 
ή αρνητική γνωµοδότηση που λαµβάνει στο πλαίσιο 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να 
κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Ρ.Α.Ε., αντί−
γραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

γ) Να παρέχει στη Ρ.Α.Ε. κάθε στοιχείο ή έγγραφο 
εφόσον του ζητείται, καθώς και διευκρινήσεις σε πε−
ρίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τους όρους της 
Άδειας και τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον νόµο 
και τον παρόντα Κανονισµό. 

3. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος 
της Άδειας οφείλει εντός του πρώτου διµήνου κάθε 
ηµερολογιακού έτους να ενηµερώνει την αρµόδια υπη−
ρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. σχετικά 
µε τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούµενο 
έτος:

α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη 
Ισχύ Παραγωγής του Σταθµού που καταγράφηκε κατά 
το διάστηµα αυτό. 
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β) Το ετήσιο ποσοστό µη διαθεσιµότητας του Σταθµού 
και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.

γ) Τυχόν προβλήµατα λειτουργίας του Σταθµού που 
οφείλονται στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.

Άρθρο 39
Ανάκληση της Άδειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδί−
δεται µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. η Άδεια µπορεί να 
ανακληθεί σε περίπτωση παραβίασης του νοµοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και 
ειδικών όρων της. 

2. Εκτός από τους λόγους ανάκλησης που προβλέ−
πονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του νόµου και το άρθρο 18 
παρ. 9 της παρούσας, η Άδεια µπορεί να ανακαλείται 
και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδει−
ας. 

β) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της άσκησης 
της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η 
Άδεια και 

γ) Μετά από διαπίστωση αδυναµίας υλοποίησης του 
έργου. 

3. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης λόγω 
παράβασης των όρων της Άδειας καθώς και στις περι−
πτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η 
Ρ.Α.Ε. κοινοποιεί στον κάτοχο της Άδειας πράξη διαπί−
στωσης παράβασης στην οποία περιγράφεται η παρά−
βαση και ζητούνται διευκρινίσεις εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση. Η πράξη ∆ιαπίστωσης 
Παράβασης κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Αν 
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή σε περίπτω−
ση εµπρόθεσµης απάντησης του κατόχου της Άδειας µε 
την οποία δεν αντικρούεται η τέλεση της παράβασης, 
η Ρ.Α.Ε. µπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης 
την ανάκληση της Άδειας. 

4. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για ανάκληση 
της Άδειας κοινοποιείται στον κάτοχο της Άδειας και 
γνωστοποιείται στη Ρ.Α.Ε.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

Άρθρο 40

1. Η Άδεια µεταβιβάζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Η 
µεταβίβαση της Άδειας πραγµατοποιείται, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
για την προστασία του ανταγωνισµού.

2. Με τη µεταβίβαση της Άδειας, ο νέος κάτοχος της 

Άδειας υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 41
∆ιαδικασία Μεταβίβασης Άδειας 

1. O κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτηση 
µεταβίβασης της Άδειας στην οποία αναφέρεται το 
πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια. 
Με την αίτηση του κατόχου της Άδειας συνυποβάλλεται 
δήλωση αποδοχής µεταβίβασης από το πρόσωπο στο 
οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια. Η ανωτέρω 
αίτηση και δήλωση συνοδεύεται από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα 5. Αντίγραφο της αίτησης 
υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας στον Υπουργό 
Ανάπτυξης.

2. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει εγγράφως εντός τακτής 
προθεσµίας από τον κάτοχο της Άδειας και το πρόσω−
πο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια, την 
παροχή πληροφοριών και συµπληρωµατικών στοιχείων, 
που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αξιολόγηση 
της αίτησης µεταβίβασης. Αν η ταχθείσα προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και 
η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά προς τον Υπουργό Ανά−
πτυξης. 

3. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόµενης 
αίτησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα (10) ηµερών 
από την ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν 
έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. 
αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόµενες αντιρ−
ρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις 
που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή από πρόσωπα που 
δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται από 
τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, απορρί−
πτονται ως απαράδεκτες. Η Ρ.Α.Ε. κοινοποιεί τις αντιρ−
ρήσεις που έχουν υποβληθεί, στον κάτοχο της Άδειας 
και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί 
η Άδεια.

4. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων η Ρ.Α.Ε. επεξεργάζεται την αίτηση µεταβί−
βασης σύµφωνα µε τα κριτήριο ζ΄ του άρθρου 3 παρ. 1 
του νόµου όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 της παρού−
σας και τον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του νόµου, και 
γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 42
Παραρτήµατα

 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας τα Παραρτήµατα 1,, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
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Παράρτηµα 1
Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέρος 1 − Στοιχεία αιτούντος

1. Όνοµα / επωνυµία 

2. Κατοικία / έδρα 

3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου, ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας

4. Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του προ−
σώπου το οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του αιτούντος για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ

5. Aν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, η σύνθεσή του ως προς τα ποσο−
στά των συµµετεχόντων σε αυτό

6. Εταιρική εικόνα του αιτούντος και συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων

Μέρος 2 – Περιγραφή έργου

7. Προτεινόµενη θέση του σταθµού παραγωγής (τοποθεσία, δήµος, νοµός)

8.  Σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (µορφής σκαριφήµατος) του χώρου εγκατάστασης του σταθµού 
σε κατάλληλη κλίµακα ώστε να περιλαµβάνεται σε σελίδα µεγέθους Α4, συνοδευόµενο από πίνακα 
συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου σύµφωνα µε το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύ−
στηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) ’87.

9. Χρησιµοποιούµενη µορφή ενέργειας 

10.  Εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού, αριθµός και τύπος των µονάδων που απαρτίζουν τον σταθµό 
(ΜW)

Μέρος 3 –Ενεργειακή µελέτη και τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ

11. Ενεργειακή µελέτη
Παρουσίαση ενεργειακής µελέτης για τον υπολογισµό και τεκµηρίωση της παραγόµενης ενέργειας 
στη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσει του δυναµικού ΑΠΕ ή στην περίπτωση χρήσης ανανεώσι−
µου καυσίµου ή ΣΗΘΥΑ για τον υπολογισµό του ενεργειακού ισοζυγίου του έργου. 

12. Τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ
Τεκµηρίωση του δυναµικού ΑΠΕ στην προτεινόµενη θέση εγκατάστασης µε παρουσίαση των µετρή−
σεων και δεδοµένων στα οποία βασίζεται η ενεργειακή µελέτη. 
Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκµηρίωση της εξασφάλισης της 
προµήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης. 

Μέρος 4 – Εξασφάλιση θέσης

13. Τεκµηρίωση εξασφάλισης ή δυνατότητας εξασφάλισης θέσης
Υποβάλλονται έγγραφα µε τα οποία τεκµηριώνεται η εξασφάλιση της θέσης εγκατάστα−
σης του προτεινόµενου έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
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Μέρος 5 – Προκαταρκτική τεχνική µελέτη

14. Προκαταρκτική τεχνική µελέτη του προτεινόµενου έργου
Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

• Περιγραφή της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν.
• Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα. 
• Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκµηρίωση της εξασφάλισης της προµήθειας / 

τροφοδοσίας της πρώτης ύλης. 
• Χάρτες αποτύπωσης του σταθµού σε κλίµακα 1:5.000 και 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού:
 − Σε περίπτωση αιολικού σταθµού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του σταθµού και η θέση των 

ανεµογεννητριών.
• − Σε περίπτωση ΜΥΗΕ, αποτυπώνεται η θέση υδροληψίας και η θέση του σταθµού.
• Σε περίπτωση Φ/Β σταθµού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του σταθµού.
• Συντεταγµένες των ανωτέρω σηµείων σε πίνακα (excel) και σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το «Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) ’87». Η µορφή των αρχείων αποτύπωσης είναι κατά σειρά προτίµησης 
SHAPEFILE (*.SHP), ή GEOMEDIA ACCESS (*.MDB), ή MAPINFO (*.MIF), ή AUTOCAD (*.DWG).

Μέρος 6 – Επιχειρηµατικό σχέδιο έργου

15.  Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου 
Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: 
• Προϋπολογισµός του έργου ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

− Κόστος µελετών και αδειοδότησης.
− Κόστος Η/Μ εξοπλισµού. 
− Κόστος έργων υποδοµής (κατασκευή οδών πρόσβασης, εσωτερικής οδοποιίας, βελτίωση υφιστάµενων οδών, 
λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού). 
− Κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο και σχετική ανάλυση.

• Χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια /χρηµατοδοτική µίσθωση, 
επιδότηση).

• Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων.
Αναλύεται ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για τα οποία 
υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο Μέρος 8 του παρόντος Παραρτήµατος. 

• Υποθέσεις εργασίας, όπως π.χ. επιτόκιο δανεισµού, περίοδος αποπληρωµής δανείου, κτλ. 
• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας.
• Προβλέψεις επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και λειτουργικών χρηµατορροών για 25 έτη για υδροηλεκτρικούς 

σταθµούς και για 20 έτη για τους λοιπούς σταθµούς (περιλαµβανοµένης της κατασκευαστικής περιόδου) 
διαρθρωµένες ως εξής: 
− Επενδυτικές δαπάνες. 
− Χρηµατοδοτικές χρηµατορροές. 
− Λειτουργικές χρηµατικές εισροές. 
− Λειτουργικές χρηµατικές εκροές (λειτουργία, συντήρηση, φόροι, κτλ.)

Μέρος 7 – Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο

16. Πλήρης κατάλογος αιτήσεων 
Παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας από ΑΠΕ από τον 
αιτούντα ή αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο από µετόχους/εταίρους αυτού στην περίπτωση που αυτοί οι µέτοχοι πρόκει−
ται να καλύψουν την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υποβάλλο−
νται κατά τα προβλεπόµενα στο Μέρος 6 του παρόντος Παραρτήµατος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 
− Αριθµός πρωτ. ΡΑΕ για την υποβληθείσα αίτηση και ηµερ/νία υποβολής.
− Τεχνολογία.
− Ισχύς έργου.
− Θέση (τοποθεσία, δήµος, νοµός).
− Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. σε αναµονή για αξιολόγηση, για χορήγηση Άδειας, για έκδοση ΕΠΟ, για έκδοση 
άδειας εγκατάστασης, για έκδοση άδειας λειτουργίας, ή σε λειτουργία). 
17. Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο 
Σε περίπτωση που ο αιτών ή οι µέτοχοι αυτού, ή νοµικά πρόσωπα που στο Μέρος 6 του παρόντος Παραρτήµατος 
δηλώνονται ως πρόσωπα που θα µετέχουν στην κάλυψη των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, έχουν υποβάλει και άλλες 
αιτήσεις για χορήγηση Άδειας, ή κατέχουν ήδη Άδεια για έργο το οποίο δεν έχει ακόµα κατασκευαστεί, µε το παρόν πα−
ρουσιάζεται συνοπτικά ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για το σύνολο των έργων αυτών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: 
• Προϋπολογισµός κάθε έργου (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διασύνδεσης).
• Χρηµατοδοτική διάρθρωση κάθε επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια/χρηµατοδοτική µίσθωση, επιδότη−

ση).
• Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων.
Αναλύεται ο τρόπος και οι πηγές κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής για το σύνολο των έργων, µε αναφορά σε 
συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο Μέρος 8 του παρόντος Παραρ−
τήµατος. 
• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής για όλα τα έργα και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου.
• Επενδυτικές χρηµατορροές που συνεπάγεται η εκτέλεση τους χρονοδιαγράµµατος κατασκευής.
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Μέρος 8 – Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας του φορέα 

Στο Μέρος αυτό παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του φορέα να καλύψει την 
απαιτούµενη ίδια συµµετοχή ανάλογα µε τον τρόπο κάλυψης που δηλώνεται στα Μέρη 6 και 7 ανωτέρω, σύµφωνα µε το 
κριτήριο αξιολόγησης του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, καθώς και 
την πιστοληπτική του ικανότητα και τη φερεγγυότητα του. Ειδικότερα, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σε κάθε µια 
από τις παρακάτω περιπτώσεις:
18. Στοιχεία τεκµηρίωσης της ικανότητας κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής
1.  Αν ο φορέας είναι εταιρεία υποβάλλονται:
 1.1. Για εταιρεία µε τουλάχιστον 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, αντίγραφα οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµοί 

και αποτελέσµατα χρήσης) των τριών τελευταίων ετών συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών 
κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 1.2. Για εταιρεία που δεν έχει συµπληρώσει 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1.1. 
είναι διαθέσιµα, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία για τους µετόχους – εταίρους της εταιρείας: 

 1.2.1. Στην περίπτωση που οι µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται τα οικονοµικά στοιχεία όπως στην 
παράγραφο 3 κατωτέρω.

 1.2.2. Στην περίπτωση που οι µέτοχοι/εταίροι είναι εταιρείες υποβάλλονται τα στοιχεία της παραγράφου 1.1 
ανωτέρω.

 1.3. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβάλλεται ικανοποιείται το κριτήριο της 
περίπτωσης ζ΄του άρθρου 3 παρ. 13 του νόµου από µετόχους / εταίρους του φορέα, υποβάλλονται τα στοιχεία 
των παραγράφων 1.1. ή/και 1.2. αναφορικά µε του µετόχους / εταίρους καθώς και επίσηµα στοιχεία που τεκµη−
ριώνουν τη συµµετοχή των µετόχων/εταίρων στον φορέα.

 1.4. Στην περίπτωση που ο φορέας επικαλείται κάλυψη της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής µε χρήση έκτακτων 
φορολογηθέντων αποθεµατικών, υποβάλλεται επιπρόσθετα µε τα στοιχεία των παραγράφων 1.1. ή/και 1.2. και απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου, για τη χρήση του ποσού προς κάλυψη της ιδίας συµµετοχής από τα υπάρχοντα 
φορολογηθέντα αποθεµατικά της εταιρείας.
2.  Αν ο φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών υποβάλλονται:
Τα ανωτέρω για κάθε µία εταιρεία που είναι µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων. 
3.  Αν ο φορέας είναι φυσικό πρόσωπο για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής υποβάλ−

λονται:
 3.1. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης, 

και αφορούν στο µέσο µηναίο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασµών τουλάχιστον για τους προηγούµενους έξι (6) 
µήνες.

 3.2. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης, 
και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (οµολόγων, µετοχών, κλπ).

 3.3. Αντίγραφα εντύπων δήλωσης ακινήτων (Ε9), συνοδευόµενων από εκτίµηση της αξίας των ακινήτων που περι−
λαµβάνονται σ’ αυτά.

 3.4. Άλλα στοιχεία, που κατά την κρίση του επενδυτή τεκµηριώνουν, πέραν των ανωτέρω, την οικονοµική του ικα−
νότητα.

19. Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα
α) Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισµού, βεβαίωση της τράπεζας που να δηλώνει καταρχάς ενδιαφέρον για δανειοδότηση 
της επενδυτικής πρότασης του υποψηφίου (letter of intent). 
β) Στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης απαιτείται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) από εταιρεία 
Leasing για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
γ) Στην περίπτωση εφαρµογής χρηµατοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.), απαιτείται η υποβολή υπογεγραµµένου συµφωνητι−
κού βέβαιης χρονολογίας.
20. Στοιχεία φερεγγυότητας του φορέα
 Υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία από προηγούµενες εγκρίσεις επιχορήγησης από τα προγράµµατα του ΥΠΑΝ 
ή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (τήρηση ή µη των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, 
ολοκλήρωση ή µη της επένδυσης κλπ.).

Μέρος 9 – ∆ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 

21.  Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) σε 2 αντίγραφα, σύµφωνα µε τον ν. 3468/2006, την κοινή υπουρ−
γική απόφαση 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.5.2006 (ΦΕΚ Β’ 663) και την εγκύκλιο 107100/ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 29.8.2006.

22.  Καταστατικό µε τυχόν τροποποιήσεις αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, συµφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας αν 
ο αιτών είναι κοινοπραξία, ή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο.

23.  Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την οργάνωση του αιτούντος και 
τυχόν σύνδεσή του ή συµµετοχή του σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών, αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ή 
κοινοπραξία.

24.  Σε περίπτωση ανωνύµου ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, το τεύχος δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ του 
διορισµού νοµίµου εκπροσώπου ή διαχειριστή. 

25. Έγγραφα νοµιµοποίησης του αντικλήτου αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο.

26.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η Άδεια θα ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του ν. 2773/1999 σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών του 
νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές.

27. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που 
υποβάλει µε την αίτησή του είναι αληθή.

28. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασµό της ΡΑΕ του προβλεπόµενου τέλους, βάσει του άρθρου 6 του ν. 
2773/1999.
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Σηµείωση: 
1.  Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, εκτός από το Μέρος 4, Μέρος 8, και Μέρος 

9, υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή.
2.  Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης για χορήγηση Άδειας, φέρουν ενιαία 

αρίθµηση και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που παρουσιάζεται παραπάνω ανά Μέρος 
και Παράγραφο.

Παράρτηµα 2

Έντυπο Αίτησης για Εξαίρεση από την Υποχρέωση
Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέρος 1 – Στοιχεία αιτούντος

1. Όνοµα /επωνυµία φυσικού / νοµικού προσώπου

2. Κατοικία / έδρα 

3. Aν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος.

4. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου. 

5. Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσώπου το 
οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του αιτούντος για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ.

6.  Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και καταστατικό της αιτούµενης εταιρείας (µόνο αν ο αιτών είναι εταιρεία) µε 
τυχόν τροποποιήσεις.

7. Στοιχεία αποφάσεων εξαίρεσης ή Άδειών Παραγωγής που κατέχει ο αιτών

Μέρος 2 − Περιγραφή έργου 

8. Προτεινοµένη θέση της εγκατάστασης παραγωγής (θέση – τοπωνύµιο, δήµος, νοµός)

9. Ισχύς και τύπος κάθε µονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (kW)

10.  Περιγραφή καυσίµου ή πρωτογενούς µορφής ενέργειας που θα χρησιµοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, τρόπου 
τροφοδοσίας της µε καύσιµο, καθώς και τεχνολογίας που θα χρησιµοποιεί για την παραγωγή ενέργειας

11. Τεχνική περιγραφή του έργου

12.  Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου σύνδεσης µε το Σύστηµα ή ∆ίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας. Το στοιχείο αυτό 
δεν απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς. 

13.  Χάρτες προσδιορισµού της ακριβούς θέσης εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής. Οι χάρτες αυτοί πρέπει να 
είναι σε κλίµακα 1:50.000 και 1:5.000 της ΓΥΣ και υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. Το στοιχείο αυτό δεν 
απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς.

14.  Οι συντεταγµένες του πολυγώνου του γηπέδου του σταθµού υποβάλλονται σε πίνακα (excel) και σε ηλεκτρονική 
µορφή σύµφωνα µε το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) ‘87».

15.  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης 
παραγωγής.

Μέρος 3 – Εξασφάλιση θέσης

16.  Τίτλος κυριότητας ή νόµιµης κατοχής του ακινήτου επί του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός. Το στοι−
χείο αυτό δεν απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς. 

17. Προκειµένου για αιτήσεις σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

18.  Υπεύθυνη ∆ήλωση άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλει 
µε την αίτησή του είναι αληθή.

Σηµείωση: 
1.  Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή.
2.  Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης εξαίρεσης φέρουν ενιαία αρίθµηση 

και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που παρουσιάζεται παραπάνω ανά Μέρος και Παρά−
γραφο.

Παράρτηµα 3
Συµπληρωµατικά στοιχεία φακέλου Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Υβριδικό Σταθµό στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά
Πέραν των προβλεποµένων στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Κανονισµού, ο φάκελος της αίτησης για τη χορή−

γηση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά θα πρέπει να περιλαµβάνει και 
τα κατωτέρω στοιχεία:

*
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Μέρος 1 – Αναλυτική τεχνική περιγραφή του Υβριδικού Σταθµού

1.  Κύρια τµήµατα σταθµού (π.χ. τεχνολογία και µονάδες ΑΠΕ, συστήµατα αποθήκευσης, µονάδες πλήρωσης των 
συστηµάτων αποθήκευσης, µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής κλπ). 

2.  Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων του σταθµού. Ειδικότερα ως προς τις µονάδες ελεγχόµενης 
παραγωγής και τις µονάδες πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: µέγιστη και ελάχιστη παραγωγή, ρυθµός ανάληψης ή απόρριψης φορτίου, τύπος γεννήτριας ή κινητήρα, 
σύστηµα ελέγχου ενεργού και αέργου ισχύος κλπ.

3.  Τρόπος συνδυασµένης λειτουργίας των µονάδων του σταθµού και των µέσων διασφάλισής της, όπως αυτή επιτυγ−
χάνεται ιδίως µε τον τρόπο επικοινωνίας και τον έλεγχο όλων των µονάδων του σταθµού καθώς και τη χρήση του 
αναγκαίου εξοπλισµού.

4.  Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο λειτουργίας του σταθµού που λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση της τεχνικοοι−
κονοµικής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του νόµου. 

Μέρος 2 – Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

5.  Τεχνικοοικονοµική µελέτη την οποία εκπονεί ο αιτών µε βάση τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης, λαµ−
βάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του γνωστοποίησε ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τους όρους και 
τους περιορισµούς που αναφέρονται στο σχεδιασµό, τη διαστασιολόγηση και τη λειτουργία Υβριδικών Σταθµών 
που εγκαθίστανται στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, όπως οι όροι και περιορισµοί αυτοί αναφέρονται στο νόµο, 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και σε κάθε σχετική ρύθµιση της κείµενης νοµοθεσίας. Στη 
µελέτη αυτή θα περιγράφεται ο τρόπος ένταξης και λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού και γενικότερα οι όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας του. 
α) Η µελέτη πρέπει να αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, για το οποίο και διατίθενται επαρ−

κή δεδοµένα, και γίνεται µε προσοµοίωση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού 
σε ωριαία βάση µε µέσες ωριαίες τιµές των µεγεθών (steady−state operation), βάσει των δεδοµένων που γνωστοποιεί ο 
∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε το άρθρο 31 της παρούσας και υπό τους όρους και περιορισµούς 
λειτουργίας των Υβριδικών Σταθµών που καθορίζονται στο νόµο, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 
και σε κάθε σχετική ρύθµιση της κείµενης νοµοθεσίας (π.χ. προτεραιότητες ένταξης, ενεργειακοί περιορισµοί κλπ). 

β) Η προσοµοίωση που αναφέρεται στη προηγούµενη παράγραφο α’ πραγµατοποιείται λαµβανοµένων υπόψη δύο 
περιπτώσεων λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού: 

 ι) λειτουργία µε τον Υβριδικό Σταθµό και 
 ιι) λειτουργία χωρίς τον Υβριδικό Σταθµό

Οι ανωτέρω προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται µε τήρηση των ιδίων παραδοχών και δεδοµένων προσοµοίωσης και στις 
δύο περιπτώσεις.

γ) Η προσοµοίωση λαµβάνει επιπλέον υπόψη το σύνολο των σταθµών ΑΠΕ και των συµβατικών σταθµών του αυτό−
νοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, και πραγµατοποιείται από τον 
αιτούντα µε βάση εύλογες υποθέσεις και απλοποιητικές παραδοχές (παραδοχές που καθιστούν εφικτή την προσοµοίωση 
µε περιορισµένα στοιχεία) για τη λειτουργία του αυτόνοµου συστήµατος (π.χ. για τον υπολογισµό της ωριαίας αιολικής 
παραγωγής των αιολικών σταθµών µπορεί να ληφθεί υπόψη ενιαία χρονοσειρά ανέµου). Για την ανωτέρω προσοµοίωση 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν εκδοθείσες Άδειες Παραγωγής από Υβριδικούς Σταθµούς, µόνο όσον αφορά την παρεχόµενη 
από αυτούς εγγυηµένη ισχύ κατά τις ώρες αιχµής.

δ) Βασικός όρος λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού είναι η παροχή εγγυηµένης ισχύος σε καθορισµένες περιόδους 
(µέγεθος και ώρες της ηµέρας για όλο το χρόνο). Στη µελέτη θα πρέπει να τεκµηριώνεται ο προτεινόµενος τρόπος πα−
ροχής της εγγυηµένης ισχύος, ιδίως ως προς την τεχνική αρτιότητα και επάρκεια της εφαρµοζόµενης τεχνικής καθώς και 
ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και ευσταθής λειτουργία του αυτόνοµου συστήµατος. Η εγγυηµένη ισχύς θα πρέπει 
να παρέχεται κατά τις ώρες υψηλού φορτίου, όπως καθορίζονται για κάθε αυτόνοµο σύστηµα από τον ∆ιαχειριστή Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

ε) Κατά την προσοµοίωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ένταξης των µονάδων όπως περιγράφονται στο 
νόµο και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Επιπλέον, πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς η επιλογή 
του ποσοστού που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 2 του Νόµου και εφαρµόζεται στην προσοµοίωση. 

στ) Από τη µελέτη θα πρέπει να προκύπτει τεκµηριωµένα η συνολική ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ΑΠΕ 
του Υβριδικού Σταθµού και η οποία εγχέεται στο δίκτυο, η συνολική ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο για την 
πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθµού, καθώς και η συνολική ενέργεια που παράγουν οι µο−
νάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για την τεκµηρίωση αυτή, η υποβαλλόµενη µελέτη θα πρέπει να 
περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία της παραγόµενης µέσης ωριαίας ισχύος των µονάδων παραγωγής τόσο του Υβριδικού 
Σταθµού όσο και των λοιπών σταθµών του συστήµατος του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού που λαµβάνονται υπόψη κατά 
την προσοµοίωση και τα οποία θα απεικονίζονται σε πίνακα και ευκρινές διάγραµµα, και θα υποβάλλονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή µε χρήση κατάλληλου λογισµικού (π.χ. EXCEL), ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Τα στοιχεία 
υποβάλλονται διακριτά για κάθε µονάδα που περιλαµβάνεται στην προσοµοίωση. Σε ενιαίο διάγραµµα, απεικονίζεται η 
ωριαία συνολική ισχύς (παραγόµενες, εγχεόµενες στο δίκτυο ή απορροφούµενη από αυτό) ανά τύπο µονάδων (π.χ. αιολικά 
Υβριδικού, αιολικά εκτός Υβριδικού, πετρελαϊκές µονάδες πετρελαϊκού σταθµού, αποθηκευτικές µονάδες Υβριδικού κλπ).

ζ) Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επιτυγχανόµενη, σε ετήσια βάση, µείωση 
της παραγωγής των συµβατικών µονάδων του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 
4 της παρούσας.

η) Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η ελάχιστη αποθηκευµένη ενέργεια που ο 
σταθµός θα πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 5 της παρούσας.

ΦΕΚ 448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 9371
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Μέρος 3 – ∆ήλωση για συµψηφισµό

6.  ∆ήλωση του αιτούντος για το εάν επιθυµεί συµψηφισµό της απορροφούµενης από το δίκτυο ηλεκτρι−
κής ενέργειας και της εγχεόµενης σε αυτό από τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού σε ωριαία 
βάση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 περ. ε΄ του νόµου.

Μέρος 4 – Προτάσεις Τιµολόγησης

7.  Οι προτάσεις τιµολόγησης, της διαθεσιµότητας της εγγυηµένης ισχύος, της ενέργειας που εκχέουν οι 
µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του σταθµού στο ∆ίκτυο, καθώς και της ενέργειας που απορροφά 
ο σταθµός από το ∆ίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του. Οι προτάσεις θα πρέ−
πει να βασίζονται στα γνωστοποιηµένα στοιχεία του αρµόδιου ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τα καθοριζό−
µενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του νόµου και το άρθρο 33 της παρούσας. 

Μέρος 5 – Πρόσθετες υπηρεσίες

8.  Τυχόν άλλες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. συµµετοχή στη ρύθµιση συχνότητας, στη ρύθµιση της τάσης 
κλπ) που µπορεί να παράσχει ο Υβριδικός Σταθµός στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, 
κατόπιν σχετικής εντολής του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, λαµβανοµένων υπόψη και των αναγκών του αυ−
τόνοµου συστήµατος σύµφωνα µε τα γνωστοποιηµένα στοιχεία του ∆ιαχειριστή.

Σηµείωση:
Τα στοιχεία του Μέρους 1 και του Μέρους 2 του παρόντος Παραρτήµατος υποβάλλονται εις διπλούν στο φά−

κελο της αίτησης που κατατίθεται στη Ρ.Α.Ε.

Παράρτηµα 4
Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής

Το Παράρτηµα περιλαµβάνει:
1. Tύπο δελτίου προόδου που υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας έως την έκδοση της άδειας εγκατά−

στασης.
2.  Τύπο δελτίου προόδου που υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας έως την έκδοση της άδειας λειτουρ−

γίας.
3. Τύπο δελτίου προόδου που υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας µετά την έκδοση της άδειας λειτουρ−

γίας.
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Παράρτηµα 5
Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 Με το Παράρτηµα υποβάλλονται : 
α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο αιτείται τη µεταβίβαση της Άδειας 

στο νέο πρόσωπο καθώς και 
β) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση του προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια σχετικά µε την 

αποδοχή της µεταβίβασης της Άδειας .

Μέρος 1 − Στοιχεία κατόχου Άδειας 

1. Όνοµα / επωνυµία 

2. Κατοικία / έδρα 

3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου, ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας.

4.  Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του προ−
σώπου το οποίο έχει ορισθεί ως αντίκλητος του κάτοχου της Άδειας για την επικοινωνία µε τη Ρ.Α.Ε.

5.  Αν ο κάτοχος της Άδειας είναι νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, η σύνθεσή του ως 
προς τα ποσοστά των συµµετεχόντων σε αυτό.

6.  Εταιρική εικόνα του κατόχου της Άδειας και συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµατικών του 
δραστηριοτήτων.

Μέρος 2 – Στοιχεία Άδειας

7. Αριθµός Πρωτοκόλλου ΥΠΑΝ − Αριθµός Πρωτοκόλλου ΡΑΕ

8. Ηµεροµηνία έκδοσης της Άδειας 

9. Θέση του σταθµού παραγωγής (τοποθεσία, δήµος, νοµός)

10. Χρησιµοποιούµενη µορφή ενέργειας

11.  Εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού, αριθµός και τύπος των µονάδων που απαρτίζουν τον σταθµό 
(ΜW)

12. Τροποποιήσεις της Άδειας 

Μέρος 2 – Στοιχεία προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια

13. Όνοµα / επωνυµία 

14. Κατοικία / έδρα 

15. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου

16.  Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
προσώπου το οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η 
Άδεια για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ

17.  Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια είναι νοµικό πρόσωπο, η σύνθεσή του 
ως προς τα ποσοστά των συµµετεχόντων σε αυτό.

18.  Εταιρική εικόνα του προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια και συνοπτική 
παρουσίαση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων
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Μέρος 3 – Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια

19. Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου 
Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: 
• Προϋπολογισµός του έργου ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία:

− Κόστος µελετών και αδειοδότησης
− Κόστος Η/Μ εξοπλισµού 

 − Κόστος έργων υποδοµής (κατασκευή οδών πρόσβασης, εσωτερικής οδοποιίας, βελτίωση 
υφιστάµενων οδών, λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού) 

− Κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο και σχετική ανάλυση
• Χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια/χρηµατοδοτική 

µίσθωση, επιδότηση).
• Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων.
Αναλύεται ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για 
τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο Μέρος 5 του παρόντος Παραρτήµατος. 
• Υποθέσεις εργασίας, όπως π.χ. επιτόκιο δανεισµού, περίοδος αποπληρωµής δανείου, κτλ. 
• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας.
• Προβλέψεις επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και λειτουργικών χρηµατορροών για 25 έτη για 

υδροηλεκτρικούς σταθµούς και για 20 έτη για τους λοιπούς σταθµούς (περιλαµβανοµένης της 
κατασκευαστικής περιόδου) διαρθρωµένες ως εξής: 
− Επενδυτικές δαπάνες. 
− Χρηµατοδοτικές χρηµατορροές. 
− Λειτουργικές χρηµατικές εισροές. 
− Λειτουργικές χρηµατικές εκροές (λειτουργία, συντήρηση, φόροι, κτλ.).

Μέρος 4 – Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου από το πρόσωπο στο οποίο 
πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια

20. Πλήρης κατάλογος αιτήσεων 
 Παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια 
ή αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο από µετόχους/εταίρους αυτού στην περίπτωση που αυτοί οι µέτοχοι 
πρόκειται να καλύψουν την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τα 
δηλούµενα στο Μέρος 5 του παρόντος παραρτήµατος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

− Αριθµός πρωτοκόλλου ΡΑΕ για την υποβληθείσα αίτηση και ηµεροµηνία υποβολής
 − Τεχνολογία

− Ισχύς έργου
− Θέση (τοποθεσία, δήµος, νοµός)

 − Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. σε αναµονή για αξιολόγηση από ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας 
παραγωγής, για έκδοση ΕΠΟ, για έκδοση άδειας εγκατάστασης, για έκδοση άδειας λειτουργίας, ή σε 
λειτουργία) 

21. Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο 
 Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια ή οι µέτοχοι αυτού, ή νοµικά 
πρόσωπα που στο Μέρος 3 του παρόντος Παραρτήµατος δηλώνονται ως πρόσωπα που θα µετέχουν στην 
κάλυψη των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, έχουν υποβάλει και άλλες αιτήσεις για χορήγηση άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή κατέχουν ήδη άδεια παραγωγής για έργο το οποίο δεν έχει ακόµα 
κατασκευαστεί, στο µέρος αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για το σύνολο των 
έργων αυτών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: 
• Προϋπολογισµός κάθε έργου (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διασύνδεσης).
• Χρηµατοδοτική διάρθρωση κάθε επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια /χρηµατοδοτική 
µίσθωση, επιδότηση).
• Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων.
Αναλύεται ο τρόπος και οι πηγές κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής για το σύνολο των έργων, 
µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο 
Μέρος 5 του παρόντος Παραρτήµατος. 
• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής για όλα τα έργα και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου.
• Επενδυτικές χρηµατορροές που συνεπάγεται η εκτέλεση τους χρονοδιαγράµµατος κατασκευής.
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Μέρος 5 – Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας του προσώπου 
στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια / φορέας 

Στο Μέρος αυτό παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του προσώπου στο 
οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια να καλύψει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή ανάλογα µε τον τρόπο 
κάλυψης που δηλώνεται στα Μέρη 3 και 4 ανωτέρω, σύµφωνα µε το κριτήριο αξιολόγησης του άρθρου 9 του 
παρόντος Κανονισµού, όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παρ. 4 του νόµου, καθώς και την πιστοληπτική του ικανότητα και τη φερεγγυότητα του. Ειδικότερα, υποβάλλο−
νται τα ακόλουθα στοιχεία σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
22. Στοιχεία τεκµηρίωσης της ικανότητας κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής
i. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια / φορέας είναι εταιρεία υποβάλλονται:
 i.1. Για εταιρεία µε τουλάχιστον 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, αντίγραφα οικονοµικών καταστάσεων (ισο−

λογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) των τριών τελευταίων ετών συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες 
εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 i.2. Για εταιρεία που δεν έχει συµπληρώσει 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της πα−
ραγράφου 1.1. είναι διαθέσιµα, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία για τους µετόχους/ εταίρους της 
εταιρείας: 

i.2.1. Στην περίπτωση που οι µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται τα οικονοµικά στοι−
χεία όπως στην παράγραφο 2 κατωτέρω.

i.2.2. Στην περίπτωση που οι µέτοχοι/εταίροι είναι εταιρείες υποβάλλονται τα στοιχεία της πα−
ραγράφου 1.1 ανωτέρω.

 i.3. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβάλλεται πληρούται το κριτήριο 
της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου από µετόχους/ εταίρους του φορέα, 
υποβάλλονται τα στοιχεία των παραγράφων 1.1. ή/και 1.2. αναφορικά µε του µετόχους/εταίρους κα−
θώς και επίσηµα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη συµµετοχή των µετόχων/ εταίρων στον φορέα.

 i.4. Στην περίπτωση που ο φορέας επικαλείται κάλυψη της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής µε χρήση 
έκτακτων φορολογηθέντων αποθεµατικών, υποβάλλεται επιπρόσθετα µε τα στοιχεία των παρα−
γράφων 1.1. ή/και 1.2. και απόφαση του αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου, για τη χρήση του 
ποσού προς κάλυψη της ιδίας συµµετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεµατικά της 
εταιρείας.

ii.  Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια είναι φυσικό πρόσωπο για την τεκµηρίωση 
της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής υποβάλλονται:

 ii.1. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή 
της αίτησης, και αφορούν στο µέσο µηναίο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασµών τουλάχιστον για τους 
προηγούµενους έξι (6) µήνες.

 ii.2. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή 
της αίτησης, και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (οµολόγων, µετοχών, κλπ).

 ii.3. Αντίγραφα εντύπων δήλωσης ακινήτων (Ε9), επικυρωµένων από την εφορία, συνοδευόµενων από 
εκτίµηση της αξίας των ακινήτων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά.

 ii.4. Άλλα στοιχεία, που κατά την κρίση του επενδυτή τεκµηριώνουν, πέραν των ανωτέρω, την οικονοµική 
του ικανότητα.

23. Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια / φορέα

α) Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισµού, βεβαίωση της τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για 
δανειοδότηση της επενδυτικής πρότασης του υποψηφίου (letter of intent). 
β) Στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης απαιτείται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) 
από εταιρεία Leasing για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
γ) Στην περίπτωση εφαρµογής χρηµατοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.), απαιτείται η υποβολή υπογεγραµµένου 
συµφωνητικού βέβαιης χρονολογίας.
24. Στοιχεία φερεγγυότητας του προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια / φορέα
Υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία από προηγούµενες εγκρίσεις επιχορήγησης από τα προγράµµατα 
του ΥΠΑΝ ή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (τήρηση ή µη των όρων και των προϋποθέσεων της 
απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση ή µη της επένδυσης κλπ)
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Μέρος 6 – ∆ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 

25.  Καταστατικό µε τυχόν τροποποιήσεις αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια 
είναι νοµικό πρόσωπο.

26.  Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, αν το πρόσωπο στο οποίo πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια 
είναι φυσικό πρόσωπο.

27.  Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την οργάνωση του 
προσώπου στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια και τυχόν σύνδεσή του ή συµµετοχή του σε 
άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών, αν είναι νοµικό πρόσωπο.

28.  Σε περίπτωση ανωνύµου ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, το τεύχος δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ και 
ΕΠΕ του διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου ή διαχειριστή.

29.  Έγγραφα νοµιµοποίησης του αντικλήτου αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η 
Άδεια είναι νοµικό πρόσωπο.

30.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η Άδεια να δηλώνει 
ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του 
ν. 2773/1999 σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών, του νόµου και αναλυτικά 
στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές.

31.  Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1599/1986, στην οποία το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να 
µεταβιβασθεί η Άδεια δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλει µε την αίτησή του είναι αληθή.

32.  Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασµό της ΡΑΕ του προβλεπόµενου τέλους, βάσει του άρθρου 6 
του ν. 2773/1999.

Σηµείωση: 
1.  Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή.
2.   Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης για Μεταβίβαση της Άδειας, φέρουν 

ενιαία αρίθµηση και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που παρουσιάζεται παραπάνω 
ανά Μέρος και Παράγραφο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
 Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Ορισµοί
Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόµενο που 

καθορίζεται στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και την παρούσα.
2. Υποχρέωση τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί το νόµο, τον Κανονισµό Αδειών, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµα−

τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλη εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου κανονιστική 
πράξη που διέπει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Παροχή Στοιχείων − ∆ιεξαγωγή ελέγχων
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου 

χρόνου µετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά τη διεξα−
γωγή ελέγχων.

4. Τήρηση λογαριασµών
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 2773/1999 

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.

5. Συµβάσεις µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συνάπτει µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τις συµβάσεις που απαιτούνται 
για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του σταθµού του στο πλαίσιο του Συστήµατος 
ή του ∆ικτύου και να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών.

6. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η 

άδεια αυτή να τηρεί:
 i) τους Κανόνες Ασφαλείας που εκδίδονται εκάστοτε σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 2773/1999, όπως 

ισχύει.
 ii) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυ−

τής.
7. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων 
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να 
λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 

8. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί 
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Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από υδροηλεκτρικό σταθµό οφείλει να τηρεί τους όρους 
που προβλέπονται στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανά−
πτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυ−
ναµικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε 
τις σχετικές κείµενες διατάξεις.

9. Τέλη
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα 

τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
10.  ∆ιάρκεια ισχύος Άδειας
Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα […….] ετών. 

Η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό Αδειών

11. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να ενηµερώνει τη 

Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο των έργων. 
Μετά τη λήψη της Άδειας και µέχρι την έκδοση της 

άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της Άδειας υποχρεού−
ται: 

α) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο υλοποίησης 
των έργων, µε την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά εξά−
µηνο. Η έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 
4 και περιλαµβάνει, περιγραφή των εργασιών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί, τον προγραµµατισµό εργασιών και 
ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
έργου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφο−
ρία σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του 
έργου. Από την έκθεση του πρώτου εξαµήνου πρέπει 
να προκύπτει ότι ο κάτοχος της Άδειας έχει προβεί σε 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας 
εγκατάστασης. Επίσης η ίδια έκθεση θα περιλαµβάνει 
αντίγραφα των δηµοσιεύσεων περιλήψεως της άδειας 
παραγωγής εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν γνωστο−
ποιηθεί νωρίτερα στη Ρ.Α.Ε.

β) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε έγκριση ή άδεια 
ή αρνητική γνωµοδότηση που λαµβάνει στο πλαίσιο 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να 
κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Ρ.Α.Ε., αντί−
γραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της 
Άδειας οφείλει εντός του πρώτου διµήνου κάθε ηµερο−
λογιακού έτους να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. σχετικά µε 
τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούµενο 
έτος:

α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη 
Ισχύ Παραγωγής του Σταθµού που καταγράφηκε κατά 
το διάστηµα αυτό. 

β) Το ετήσιο ποσοστό µη διαθεσιµότητας του Σταθµού 
και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.

γ) Τυχόν προβλήµατα λειτουργίας του Σταθµού που 
οφείλονται στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.

12.  Ανάκληση Άδειας
Εκτός από τους λόγους ανάκλησης που προβλέπονται 

στο άρθρο 3 παρ. 4 του Νόµου και το άρθρο 18 παρ. 9 
του Κανονισµού Αδειών, η Άδεια µπορεί να ανακαλείται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κα−
νονισµό Αδειών και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδει−
ας. 

β) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της άσκησης 
της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η 
Άδεια και 

γ) Μετά από διαπίστωση αδυναµίας υλοποίησης του 
έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
 Γενικοί Όροι Εξαίρεσης

1. Ορισµοί
Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποι−

ούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόµενο που 
καθορίζεται στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και την πα−
ρούσα.

2. Υποχρέωση τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου 

Ο δικαιούχος της εξαίρεσης, κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων για τις οποίες του έχει χορηγηθεί η 
παρούσα, τηρεί την κείµενη νοµοθεσία που διέπει τις 
δραστηριότητες αυτές.

3. Παροχή Στοιχείων −∆ιεξαγωγή ελέγχων
Ο δικαιούχος της εξαίρεσης οφείλει να παρέχει στη 

ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύ−
λογου χρόνου µετά από γραπτή ειδοποίηση που απευ−
θύνεται σε αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά 
τη διεξαγωγή ελέγχων.

4. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια
Ο δικαιούχος της εξαίρεσης προβαίνει άµεσα σε έγ−

γραφη ενηµέρωση της ΡΑΕ:
α) Αν µεταβληθούν τα στοιχεία της εξαίρεσης, όπως 

αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα. Ο δικαιού−
χος οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕ εντός ενός (1) µηνός 
από την πραγµατοποιηθείσα µεταβολή, σχετική δήλωση 
µε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τροποποίηση των 
στοιχείων της απόφασης εξαίρεσης

β) Στο τέλος κάθε έτους σχετικά µε την πρόοδο και 
το στάδιο υλοποίησης του έργου. 

γ) Όταν τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ) Μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθµού, στο 
τέλος κάθε έτους ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να 
προσκοµίσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ετήσια 
παραγωγή ενέργειας και το ποσοστό διαθεσιµότητας 
του σταθµού. 

ε) Σε κάθε περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής παύσης 
της λειτουργίας του σταθµού

στ) Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη ΡΑΕ.
5. Ανάκληση της Άδειας
Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ανακαλέσει την εξαίρεση:
α) Μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου.
β) Αν µεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, χωρίς 

ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε..
γ) Αν παραβιασθεί το νοµοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή.
δ) Αν δεν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο σταθ−

µός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δύο (2) ετών
από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Ε..

ε) Αν δεν εγκριθεί η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επι−
πτώσεων (Π.Π.Ε.) ή εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών 
όρων (Ε.Π.Ο.).

στ) Σε κάθε περίπτωση οριστικής παύσης της λει−
τουργίας του σταθµού.

Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος 

 Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Α
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Υπόδειγµα αίτησης σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθµού

στο δίκτυο χαµηλής τάσης (∆ΕΗ)
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Η Τράπεζα Πειραιώς καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληρο-

φορίες και το σύνολο του περιεχοµένου του παρόντος εντύπου να διέπονται από

ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και δια-

θεσιµότητα, δεν εγγυάται όµως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης

των στοιχείων αυτών. Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της

αµέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς για οποιουδήποτε εί-

δους ζηµία τυχόν προκληθεί στον αναγνώστη του παρόντος εντύπου εξ' αφορ-

µής της χρήσης αυτού.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους αναγνώστες του παρό-

ντος εντύπου, στον βαθµό που δεν αφορούν την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς, συλ-

λέγονται από την Τράπεζα Πειραιώς από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται

προς τους αναγνώστες του εντύπου αποκλειστικά και µόνο για ενηµερωτικούς σκο-

πούς. Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκ-

φράζουν θέσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Η παροχή των πληροφοριών µέσω του

παρόντος εντύπου δε µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή

συµβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση

οποιασδήποτε σύµβασης ή συναλλαγής µε την Τράπεζα Πειραιώς ή µε τρίτους. Στον

αναγνώστη του εντύπου εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολό-

γηση, εκτίµηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχοµένων πληροφοριών. Η λήψη

οποιωνδήποτε επιχειρηµατικών ή άλλων αποφάσεων µε αφορµή τις πληροφορίες

αυτές γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Τράπεζα δεν υποχρεούται να

καλύψει ή ανορθώσει ζηµίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχοµένων µέσω του

παρόντος εντύπου πληροφοριών.

Peiraios  Esoterika 125-134 Offset:???????? ????????????  18/10/2007  1:59 Page 10



Copyright © ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αθήνα 2008

Κεντρικά Γραφεία Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αµερικής 4, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 35 000

www.piraeusbank.gr

Peiraios Greek 08-05 Exofylla:Peiraios Exofylla Austria 2/7/2008 2:39 Page 4



Κεντρικά Γραφεία Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς
Αµερικής 4, 105 64 Αθήνα, Τηλ: 210 33 35 000

www.piraeusbank.gr

Το έντυπο αυτό τυπώθηκε στο πλαίσιο
του Προγράµµατος GREENbanking4Life,

που υποστηρίζεται από το οικονοµικό εργαλείο LIFE
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (LIFE06/ENV/GR/000375)

Peiraios Greek 08-05 Exofylla:Peiraios Exofylla Austria 2/7/2008 2:39 Page 1


	Peiraios Exofylla.pdf
	Peiraios EKE olo.pdf
	PV 1-18.pdf
	PV 1-18.pdf
	PV 1-18 new.pdf
	Binder2.pdf
	PV 1-18.pdf


	3-6.pdf
	Peiraios Esoterika 3.pdf
	Peiraios Esoterika 4.pdf
	Peiraios Esoterika 5.pdf
	Peiraios Esoterika 6.pdf


	PV 11-18 new.pdf
	Peiraios Esoterika 11.pdf
	Peiraios Esoterika 12.pdf
	Peiraios Esoterika 13.pdf
	Peiraios Esoterika 14.pdf
	Peiraios Esoterika 15.pdf
	Peiraios Esoterika 16.pdf
	Peiraios Esoterika 17.pdf
	Peiraios Esoterika 18.pdf


	PV 19-20.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 01).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 02).pdf

	PV 21-42.pdf
	PV 43-44.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 03).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 04).pdf

	PV 45-52.pdf
	PV 53-54.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 05).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 06).pdf

	PV 55-70.pdf
	PV 71-72.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 07).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 08).pdf

	PV 73-78.pdf
	PV 79-80.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 09).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 10).pdf

	PV 81-88.pdf
	Peiraios Esoterika 81.pdf
	PV 81-88.pdf

	PV 89-90.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 11).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 12).pdf

	PV 91-122.pdf
	PV 123-124.pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 13).pdf
	Peiraios Esoterika Evretiria Offset (Page 14).pdf

	PV 125-134.pdf




