
Ν 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 129 27.6.2006) 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου αφ ενός µεταφέρεται 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 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (EΕΕΚ L 283) και αφ ετέρου 
προωθείται, κατά προτεραιότητα, 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 ακόλουθη έννοια: 
1. Αδειούχος: Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 
2. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η 
βιοµάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που 
αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 
3. Αρµόδια Αρχή κράτους - µέλους: Ο αρµόδιος Φορέας 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 συνδεδεµένος µε το 
Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 
5. Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών: Το ηλεκτρικό σύστηµα που 
τροφοδοτεί τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσότερων νησιών, 
διασυνδεδεµένων µεταξύ τους, το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο µε το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 
ή το Σύστηµα και περιλαµβάνει, ιδίως, σταθµούς παραγωγής, 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 ενέργεια 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 παράγονται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου 
ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιµο. 
β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιοµάζα ή από το βιοαποικοδοµήσιµο 
κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιµο. 
γ) Βιοαέριο: Το καύσιµο αέριο που παράγεται από Βιοµάζα 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 Βιοµάζα, για χρήση ως Βιοκαύσιµο. 
ε) Βιοδιµεθυλαιθέρας: Ο διµεθυλαιθέρας που παράγεται 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. 
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 συνόλου του. 
η) Συνθετικά Βιοκαύσιµα: Οι συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή τα µίγµατα συνθετικών 
υδρογονανθράκων που παράγονται από Βιοµάζα. 
θ) Bιοϋδρογόvο: Το υδρογόνο που παράγεται από Βιοµάζα 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 ανάλογων µεθόδων, φυσικά ή εξευγενισµένα αλλά µη χηµικώς τροποποιηµένα, 
όταν είναι συµβατά µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου κινητήρα ή εξοπλισµού και τις 
αντίστοιχες 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 βιοµηχανικές 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 ενέργειας, 
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 
Συστήµατος 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 οποίων 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: Το 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.: Το άθροισµα της ονοµαστικής ηλεκτρικής ισχύος 
όλων των µονάδων παραγωγής που περιλαµβάνει ο σταθµός Α.Π.Ε.. Ως ονοµαστική ισχύς 
κάθε µονάδας παραγωγής ορίζεται η µέγιστη 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 παραγράφου 25, κατά το µέρος που η ηλεκτρική 
ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε.. Στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνεται 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 συστήµατα αποθήκευσης του σταθµού. 
13. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα: Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης 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 
υπέρβαση 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 θεωρείται η µέση τιµή ισχύος των µετρήσεων που 
πραγµατοποιούνται 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 αξιόπιστη 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 Σεπτεµβρίου 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 Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 
19. Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας (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 εξασφαλίζει εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10 %, σε 
σχέση µε τη θερµική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών 
διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή από Μονάδες Συµπαραγωγής 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 περίπτωση β΄ του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ (L 52). 
21.Συµπαραγωγή Μικρής Κλίµακας: Η µονάδα συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική 
ισχύ µικρότερη του ενός (1) ΜWe. 
22. Συµπαραγωγή Πολύ Μικρής Κλίµακας: Η µονάδα συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη 
ηλεκτρική ισχύ µικρότερη των πενήντα (50) kWe. 
23. Σύστηµα: Οι γραµµές υψηλής τάσης, οι εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια 
διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι συναφείς εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και οι 
εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση 
ηλεκτρικής 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 συνολικής 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 διαφορά µεταξύ της ενέργειας που µετράται 
κατά την είσοδό της στο σταθµό και της ενέργειας που αποδίδεται 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 συνολικής 
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 εγκατεστηµένη 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 
εξουσιοδότησή 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 Ανάπτυξης, 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 ασφάλειας. 
γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού του Συστήµατος 
και του ∆ικτύου. 
δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, 
όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από µετρήσεις του δυναµικού 
Α.Π.Ε. και για τις µονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά, για το αιολικό 
δυναµικό, οι υποβαλλόµενες µετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιηµένους 
φορείς, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC17025 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 πρόσωπο, η 
δυνατότητα αυτή αξιολογείται στα πρόσωπα που συµµετέχουν, σε αυτό, ως εταίροι ή µέτοχοι. 
η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών. 
θ) Της προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.. 
2. Η Ρ.Α.Ε., µπορεί, πριν εκδώσει τη γνωµοδότησή της κατά την παράγραφο 1, να 
συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή 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. 
Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄- η΄ της παραγράφου 1 και, 
πριν διατυπώσει τη γνώµη της, διαβιβάζει την Προµελέτη Περιβαλλοντικών 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 
Προκαταρκτικής 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 φακέλου 
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 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 
γνωστοποίηση, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση. 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
υποβολή, σε αυτόν, 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, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
β) τον τόπο εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
γ) την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής, 
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 διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και 
µπορεί να ανανεώνεται, 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  
µορφής 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 χρονικού διαστήµατος η τροποποίηση της 
άδειας παραγωγής λόγω µεταβολής της µετοχικής σύνθεσης του κατόχου αυτής ή του τόπου 
εγκατάστασης ή της Εγκατεστηµένης 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., ύστερα 
από σχετική αίτηση του κατόχου της. Η άδεια παραγωγής 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 Παραγωγής 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 αύξηση του 
εµβαδού του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 τροποποιείται, µετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθµού από το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου. Η διάταξη της παρούσας περίπτωσης 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 Αδειούχου. 
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 ενηµέρωση 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 αίτησης, 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 προαναφερόµενη 
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. 
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 εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε., οι αιτήσεις Αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. ικανοποιούνται, κατά προτεραιότητα, έναντι άλλων αιτήσεων για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.. 
8. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν 
απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που 



προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση 
της υποβολής αιτήµατος 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 διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση 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 παραγράφου 1 καθορίζεται σε ποσοστό µικρότερο από το οριζόµενο στην απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Το ποσοστό 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 βαθµού ή επιχειρήσεων 
των οργανισµών αυτών, ή τοπικών 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, υπηρεσιών 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 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 νόµιµοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται: 
α) Με γεωθερµική ενέργεια, από σταθµούς µε Εγκατεστηµένη 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 Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των είκοσι (20) 
kWe, εφόσον 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 σταθµοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των πενήντα (50) KWe, 
εφόσον οι σταθµοί αυτοί εγκαθίστανται στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. 
ε) Από σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από 
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς 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 πιστοποιήσεων ή 
µετρήσεων. 
ζ) Από λοιπούς σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη 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 παραγωγής διαπιστώνονται µε απόφαση 
της Ρ.Α.Ε. 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. 
Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για σταθµούς παραγωγής 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 ∆ιασυνδεδεµένα 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 της λειτουργίας των 
σταθµών για τους οποίους δεν εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση κατά το προηγούµενο 
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 λειτουργία 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 παραγωγής οι αυτόνοµοι σταθµοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 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 αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε το 
Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆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 νόµιµης 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 τροποποίηση 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 αίτησης 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 αξιολογείται 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 Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 
Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 
3 του άρθρου 3, οι πράξεις εξαίρεσης 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 Μητρώου 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 Ανάπτυξης, 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 εκδίδεται 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 µεθοδολογία για την εφαρµογή τους. 
β) Καθορίζονται η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας 
παραγωγής και τα συνοδευτικά 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 τροποποίησης 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 ανάκλησης 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 ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των 
υποβαλλόµενων αιτήσεων για χορήγηση 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 αιτήσεις 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 µονάδων 
ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού, της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από 
τις µονάδες αυτές, η οποία απορροφάται από το ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, 
καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία απορροφά ο σταθµός από το ∆ίκτυο 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 Υβριδικού Σταθµού, σύµφωνα µε την υποβαλλόµενη πρόταση, 
καθώς και τη µείωση, σε ετήσια βάση λειτουργίας του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του 
Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 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 απαραίτητα για την εκπόνηση της µελέτης που 
προβλέπεται 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 Υβριδικού Σταθµού. Για την προώθηση της 
εγκατάστασης των Υβριδικών Σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 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 δυνατότητες 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 συστήµατος, 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 ∆ιασυνδεδεµένων 



Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον Υβριδικό Σταθµό, καθώς και οι 
όροι της απορρόφησης, από το ∆ίκτυο, της αναγκαίας ηλεκτρικής 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 ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό Α.Π.Ε., 
εγκατεστηµένο σε Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί, υποχρεούται να πωλεί την παραγόµενη 
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 παράγραφο 2 του άρθρου 12. 
6. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς που 
εγκαθίστανται στο Σύστηµα ή στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, εφαρµόζεται, 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 κρίνεται 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, συµπεριλαµβανοµένων 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 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται 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΄ 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 εξουσιοδότησή 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 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 αυτής 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., γραµµατειακή, 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 ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος εντάσσεται στα έργα που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία 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 περίπτωση, 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 
πρόκειται 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 λόγους 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 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. 
6. Η άδεια λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 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 λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση 
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 Συστήµατος ή του ∆ικτύου, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 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 εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας απ 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 υποχρέωση 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 λειτουργίας 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 ενηµέρωσης του µητρώου και κάθε άλλο 
ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια. 



10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 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, ανεξάρτητα από την Εγκατεστηµένη Ισχύ τους. 
γ) Σε διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που ορίζεται στην περίπτωση β΄. Στην 
περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτεραιότητας παρέχεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ µέχρι τριάντα πέντε (35) ΜWe. 
2. Το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου, ισχύει και για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας 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 προηγούµενης 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 ∆ικτύου παρέχει στις µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού που 
συνδέεται µε το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω ∆ικτύου, 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 λειτουργίας 
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 ποσοστό 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 Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την 
αποθηκευµένη ενέργεια 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 ∆ιαχειριστή 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 ∆ιαχειριστής αυτών υποχρεούται να 
απορροφά, κατά προτεραιότητα, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθµό Α.Π.Ε. 
Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς και από τις µονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθµού και, 
ακολούθως, το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει Αυτοπαραγωγός από 
σταθµό Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 
2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατά την κατανοµή του 
φορτίου, παρέχει προτεραιότητα, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, στη µονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθµού έναντι των άλλων µονάδων 
Α.Π.Ε., εφόσον συµµετέχει στην παροχή εγγυηµένης ισχύος του Υβριδικού Σταθµού κατά τα 
προβλεπόµενα στην οικεία άδεια παραγωγής ή εφόσον γίνεται αποθήκευση 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 ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 
Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 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 αναγκαία 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 βρίσκεται 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 συνδεόµενου σταθµού, µε σκοπό 
την εγκατάσταση των έργων 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 προηγούµενα 
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 οργανισµό 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 αρµόδιο ∆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 καθορίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις 



διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
την υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση. Το αντάλλαγµα χρήσης του εδάφους που 
αναλογεί στα έργα σύνδεσης δεν καταβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, αν κύριος του εδάφους 
είναι το ∆ηµόσιο. 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 διαδικασία 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 περιεχόµενο 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 Συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.2773/1999, 
καθορίζονται ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας 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 ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, εφόσον οι 
εγκαταστάσεις 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 
συνάπτουν 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), τουλάχιστον, 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 διαδικασία 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 ηλεκτρικής 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, τιµολογείται, 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, συµπεριλαµβανοµένου και του 
∆ικτύου Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 



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

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από: 

Τιµή Ενέργειας (€/MWh) 
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα   Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

(α) Αιολική ενέργεια 73 84,6 
(β) Αιολική ενέργεια από 
αιολικά πάρκα στη θάλασσα 

 
90 

(γ) Υδραυλική ενέργεια που 
αξιοποιείται µε µικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως 
δεκαπέντε (15) Mwe 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

84.6 
(δ) Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ 
µικρότερη ή ίση των εκατό 
(100) kWpeak, οι οποίες 
εγκαθίστανται σε ακίνη 
ιδιοκτησίας ή νόµιµης 
κατοχής ή όµορα ακίνητα του 
ίδιου ιδιοκτήτη ή νοµίµου 
κατόχου 
 
(ε) Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ 
µεγαλύτερη των εκατό (100) 
kWpeak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

450 
(στ) Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από µονάδες 
άλλης τεχνολογίας, πλην 
αυτής των φωτοβολταϊκών, 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως 
πέντε (5) Mwe 
 
(ζ) Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από µονάδες 
άλλης τεχνολογίας, πλην 
αυτής των φωτοβολταϊκών, 
µε Εγκατεστηµένη Ισχύ 
µεγαλύτερη των πέντε (5) 
Mwe 

 
 
 
 
 

250 
 
 
 
 
 
 
 

230 

 
 
 
 
 

270 
 
 
 
 
 
 
 

250 
(η) Γεωθερµική ενέργεια, 
βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα 
από χώρους υγειονοµικής 
ταφής και από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισµού και 
βιοαέρια 

 
 
 
 
 

73 

 
 
 
 
 

84.6 
(θ) Λοιπές Α.Π.Ε. 73 84,6 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. 73 84,6 
 
Οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς 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 παραγόµενης, 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, καθορίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για την τιµολόγηση 
διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υπόψη το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και το σταθερό 
κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού παραγωγής στο Αυτόνοµο 
Ηλεκτρικό Σύστηµα του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα που λαµβάνει 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. 
Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός παραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη 
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, λαµβάνεται υπόψη ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 
χρήση συµβατικών καυσίµων, που λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της 
αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό, µε 
σκοπό την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, κατά τα 
προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 
β) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις 
µονάδες ελεγχόµενης 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 Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός 
γίνεται µε βάση το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 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 Νησιού 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 µονάδες 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 µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού και 
εγχέεται απευθείας στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, µπορεί να συµψηφίζεται µε την 
ενέργεια που απορροφά από το ∆ίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθµός για την πλήρωση 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 ∆ίκτυο, 
µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό, όπως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής. 
4. Σε περίπτωση διασύνδεσης του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού µε το Σύστηµα, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν συναφθεί 
µεταξύ του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και του Παραγωγού, χωρίς δυνατότητα 
παράτασής τους. 
5. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 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 παραγράφου 1 αναπροσαρµόζονται, κάθε 
έτος, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. 
Ως βάση για την αναπροσαρµογή αυτή λαµβάνεται η µεσοσταθµική µεταβολή των 
εγκεκριµένων τιµολογίων της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 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 
καθορίζεται 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 ετήσια βάση, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 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 σταθµούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 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 ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και γνώµη της Ρ.Α.Ε., η ισχύς των 200 MWpeak, κατά την 
προηγούµενη παράγραφο, επιµερίζεται στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των 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 ηλεκτρικής 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 παράγουν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί οι οποίοι 
εντάσσονται στο Πρόγραµµα και η οποία απορροφάται από το Σύστηµα, 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 παράγεται 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 αυτών. 
2. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς οι οποίοι 
χρησιµοποιούν αντλητικά συστήµατα για την πλήρωση της δεξαµενής αποθήκευσης, οι 
Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µόνο για τη διαφορά µεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από υδραυλική ενέργεια και της ηλεκτρικής ενέργειας 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 παράγραφο 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 ηλεκτρική 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 παράγεται από αυτόνοµους σταθµούς οι 
οποίοι δεν τροφοδοτούν 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 Προέλευσης 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 ενέργεια που παράγεται σε συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. 
Στις Εγγυήσεις Προέλευσης αναγράφονται, τουλάχιστον, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
για το οποίο αυτές εκδίδονται, η καθαρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται κατά 
το διάστηµα αυτό, το είδος της πηγής από την οποία προέρχεται η ενέργεια, η θέση 
εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής της, η Εγκατεστηµένη Ισχύς του οικείου σταθµού, ο 
Παραγωγός και ηµεροµηνία έκδοσής τους. 
2. Για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος 
Παραγωγός 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 παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., 
για χρονικό διάστηµα, 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. 
5. Αν µεταβληθεί το πρόσωπο του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθµό Α.Π.Ε., οι Εγγυήσεις Προέλευσης µεταβιβάζονται στο νέο κάτοχο 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 µορφή. Στο µητρώο αυτό καταχωρίζονται οι εκδιδόµενες Εγγυήσεις Προέλευσης 
µε τα διαλαµβανόµενα σε αυτές 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 απαιτούµενων εργασιών για τη σχετική 
πιστοποίηση. 
Αν προκύψει διαφωνία µεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. και του ενδιαφερόµενου 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 προϋποθέσεων 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 
επιφύλαξη 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 Προέλευσης, κατά αρµόδιο Φορέα Έκδοσης. 
δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, µεταβίβασης, ανάκλησης ή 
έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης. 
ε) Τα θέµατα που αφορούν τη συνεργασία των Φορέων 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 Εγγυήσεων 
Προέλευσης που εκδίδονται από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες. 
στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια 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 Ανάπτυξης, 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, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
δ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
ε) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού, 
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 Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την ταχεία προώθηση επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., που αφορούν σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε Εγκατεστηµένη 
Ισχύ ίση ή µεγαλύτερη των τριάντα (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.), καθώς και την επίλυση κάθε ζητήµατος που προκύπτει κατά τη διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης κα 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 Επιτροπή: 
α) Μεριµνά για την ταχεία υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων, συντονίζοντας και 
κατευθύνοντας τις αρµόδιες 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 αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., µεταξύ των ενδιαφεροµένων 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 αντιµετώπιση σχετικών ζητηµάτων. 
4. Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη 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 Οικονοµικών, που ορίζεται από τον Υπουργό 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
γ) έναν εκπρόσωπο του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), που ορίζεται από το διοικητικό του συµβούλιο, 
δ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
ε) τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 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 µικρότερη ή ίση των 30 MWe ή µε προϋπολογισµό επένδυσης µικρότερο 
των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ. 
β) Την ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων στους τοµείς 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 παράγραφο 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 ενδιαφεροµένου είτε κατόπιν παραποµπής τους από την 
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 19. Η Επιτροπή, 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 σηµαντικότερα 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 στελέχη 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 τοµέα, 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 λειτουργία 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 διείσδυσης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο 
ενεργειακό ισοζύγιο 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 γεγονότων που εµποδίζουν την αύξηση 
παραγωγής ηλεκτρικής 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 περιλαµβάνει: 
α) Αναφορά των κλιµατικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των 
ανωτέρω στόχων. Στην έκθεση διευκρινίζονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την 
υλοποίηση των εθνικών δεσµεύσεων για τις κλιµατικές µεταβολές. 
β) Αξιολόγηση των µέτρων που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση, καθώς και των 
µέτρων που λαµβάνονται για τον περιορισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών, διοικητικών ή 
άλλων εµποδίων και για την επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης των Α.Π.Ε.. 
γ) Προτάσεις ενεργειακής πολιτικής και µέτρων εφαρµογής, για την υλοποίηση των εθνικών 
ενδεικτικών στόχων, 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 
περιλαµβάνει: 
α) Καθορισµό των εθνικών ενδεικτικών στόχων, σχετικά µε τη συµµετοχή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στη µελλοντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για 
την επόµενη δεκαετία. 
β) Περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί ή µελετώνται, 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, σύµφωνα 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 άρθρου 3. 
γ) Αναγράφονται στις Εγγυήσεις Προέλευσης ανακριβή στοιχεία, κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου 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 διατάξεις του παρόντος άρθρου 
βεβαιώνονται υπέρ του Ελληνικού ∆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 προβλέπονται από άλλες 
κείµενες διατάξεις ή ποινικών κυρώσεων 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 άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) 
αντικαθίσταται, ως εξής: 
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδοµής, την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθµών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που 
αφορά την υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., στα οποία περιλαµβάνονται 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 ενσωµατώνεται στην απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), 
χορηγείται: 
α) Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 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 αρµόδιες 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 νοµαρχιακές υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος.» 
2. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας 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 
διαδικασία 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 ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 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 αδυναµίας 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 παράγραφος 9, ως εξής: 
«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή πυθµένα θάλασσας για την εκτέλεση 
εργασιών εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 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 Υπουργό Ανάπτυξης. Η αίτηση 
συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό 
φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσµίας 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 Κτηµατική Υπηρεσία για την έκδοση της 
απόφασης παραχώρησης, 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 σταθµού 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 ποσοστό 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 Εγκατεστηµένη 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 µε τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή. 
3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του 
προϋπολογισµού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού («Έσοδα από σταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιµων 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 σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην 
υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κατά την εκτέλεση 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 ειδικό τέλος. 
4. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταµειακή υπηρεσία, τα ποσά από το ειδικό τέλος 
κατατίθενται στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), υπέρ του δικαιούχου Ο.Τ.Α., 
ο οποίος και ενηµερώνεται εγγράφως. 
5. Εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, οι αρµόδιοι ∆ιαχειριστές ενηµερώνουν, εγγράφως, 
τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, 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, ∆ηµόσιας ∆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 παρόντος 
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 ηλεκτρισµού 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 κυριότητα 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 εξουσιοδότησή 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 κατασκευής 
των έργων που αναφέρονται στην προηγούµενη 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» διαγράφεται 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 ορίζονται στην παράγραφο 
5.». 
2. Στο άρθρο 4 του ν. 3438/2006 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 
«3. Στην Ειδική Επιστηµονική Γραµµατεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών 
µε σύµβαση εργασίας 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 αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου και του 
Επιστηµονικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).» 
 
 

Άρθρο 26 
 
1. Αν, στους διαγωνισµούς που διενεργεί ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 15 του ν. 2773/ 1999, όπως ισχύει, πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που κατέχει 
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναδειχθεί 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 εκδίδεται εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η 
προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 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 Ανάπτυξης (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 απαιτείται σχετική έγκριση, η οποία χορηγείται µε απόφαση 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 λειτουργίας των σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 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 τροποποίηση 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 εδάφιο µπορεί να ορισθεί και η προσφορά 
χαµηλότερης τιµής.» 
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδροµικά από 1.4.2006. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 27 
 
1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 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 αριθµόν ∆5 ΗΛ/Β/Φ.1/17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και το 
κριτήριο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 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 χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έκδοση 
γνωµοδότησης για Π.Π.Ε.Α., τη χορήγηση έγκρισης επέµβασης ή έκδοση απόφασης 
παραχώρησης δασικής έκτασης, την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 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 ηλεκτρικής 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) ΜWe. 
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 ποσοστού του ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. που ήδη 
καταβάλλουν 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 
εδαφίων 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 γεωθερµικού 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 παράγεται 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 προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. 
10. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικών 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 παράγραφο 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 καταργούνται: 
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 ηλεκτροπαραγωγής. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται 
παραποµπή στις διατάξεις των παραγράφων αυτών για τους ανωτέρω σταθµούς, η 
παραποµπή αυτή λογίζεται ότι 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 αναφέρεται σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν. 
 
 

Άρθρο 29 
 
1. Στο άρθρο 40 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313 Α΄) προστίθεται 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 πρόσβασης 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 Τεχνοπόλεων, η αναστολή έκδοσης 
οικοδοµικών αδειών αίρεται µετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής 
µελέτης.» 
 
 

Άρθρο 31 
 
1. Συνιστάται ειδικό πρόγραµµα υπό την επωνυµία «∆ΙΟ∆ΟΣ», µε σκοπό την παροχή στους 
προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της 
Ανώτατης εκπαίδευσης, προνοµιακής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Internet) και σε τεχνολογίες 
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 περιεχόµενο της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 και 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 



2. Σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή παρέχεται η δυνατότητα προνοµιακής πρόσβασης στις 
υπηρεσίες της παραγράφου 1, για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε τα προβλεπόµενα  από τις 
σχετικές διατάξεις έτη φοίτησής του. 
Σε κάθε φοιτητή που εγγράφεται για τη λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή 
διδακτορικού διπλώµατος, 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 Επιτροπή. 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 Επιτροπή, 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 ορίζονται 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 ∆ηµοσίου 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 Θρησκευµάτων 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 καταβαλλόµενου 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, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄) προστίθεται στοιχείο ια΄ ως εξής: 
«ια) «Συνολική επιχορήγηση»: Το µέρος ενός επιχειρησιακού προγράµµατος ή ενιαίου 
εγγράφου προγραµµατισµού ή προγράµµατος κοινοτικής πρωτοβουλίας ή στήριξης της 
τεχνικής βοήθειας και των καινοτόµων ενεργειών που χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για την 
ενίσχυση πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η υλοποίηση και η διαχείριση του οποίου 
µπορεί, κατά τον Κανονισµό, να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.» 
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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι 
εφαρµογής συνολικής επιχορήγησης στα πλαίσια Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων για τα µικρά νησιά και τις αποµακρυσµένες νησιωτικές 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 έργων και εφόσον απαιτείται από το σκοπό, τη φύση και το νοµικό πλαίσιο 
λειτουργίας του ενδιάµεσου φορέα, µε την απόφαση καθορίζονται, ειδικώς και κατά 
παρέκκλιση 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 
παρόντος, µε την οποία η συνολική επιχορήγηση εντάσσεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
και ανατίθεται η υλοποίηση και η διαχείρισή της σε έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους 
φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι ή εκπροσωπούνται στις Περιφέρειες εφαρµογής των 
σχεδιαζόµενων µέτρων. Οι ενδιάµεσοι φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµοί περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί κοινής ωφέλειας, πρέπει 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 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και, γενικά, να πληρούν τις προϋποθέσεις 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 σχετικών µε τη συνολική επιχορήγηση από τις επί µέρους αρµόδιες υπηρεσίες του 
κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης 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 
επιχορήγησης, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, συνάπτουν σύµβαση µε 
τον Προϊστάµενο της ∆ιαχειριστικής 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, 
συµπεριλαµβανοµένης 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 αξιολόγηση και την έγκριση της συνολικής 
επιχορήγησης συγκροτείται µε την απόφαση της παραγράφου 1 Επιτροπή Συντονισµού, η 
οποία αποτελείται από το 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 εκπροσώπους 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 επιχορήγησης. 
β) Τα προς ένταξη έργα και υποέργα. 
γ) Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της συνολικής επιχορήγησης. 
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 δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 


