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ΘΕΜΑ: Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµ̟αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

Υψηλής Α̟όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υ̟όψη:   

1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας α̟ό Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 

Συµ̟αραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α̟όδοσης και λοι̟ές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

129), ό̟ως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 5, ̟αρ. 3.  

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού 

Αερίου, για ‘Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 179). 

3. Το ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την ̟ροστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 

̟εριβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 144) και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρ. 24. 

4. Το ν. 3851/2010 «Ε̟ιτάχυνση της ανά̟τυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιµετώ̟ιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

5. Το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συµ̟αραγωγής δύο ή ̟ερισσότερων χρήσιµων µορφών 

ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρ. 27 και 27Α. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΕ 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 

 
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119  

 

Α ΠΟΦΑΣ Η 

Ταχ. Κώδικας : 101 92  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ν. Ντζούρας 
Τηλ. : 210-69.69.360, 69.69.475 
Fax : 210-69.69.448 
e-mail : ntzourasn@eka.ypeka.gr  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 
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6. Το ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση   Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων,  Πράσινο Ταµείο, Κύρωση 

∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 

29. 

7. Το ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) και ιδίως το εδάφιο 

β’, της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 4, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 

3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ̟.» (ΦΕΚ 

Α΄ 91) και ισχύει. 

8. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 237). 

9. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87). 

10. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και  τα 

Κυβερνητικά  Όργανα» (̟.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98). 

11. Την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση υ̟΄ αριθµ. 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού ̟λαισίου 

χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανά̟τυξης για τις ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας και της 

στρατηγικής µελέτης ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464). 

12. Το ̟.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υ̟ουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 

Α΄ 168), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε το ̟.δ. 191/1996 «Τρο̟ο̟οίηση των 

διατάξεων του Π.∆. 381/1989 (Οργανισµός του Υ̟ουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας) (ΦΕΚ Α΄ 168)» (ΦΕΚ Α΄154) σε συνδυασµό µε το ̟.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 

των Υ̟ουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµ̟ορίου στο 

Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το ̟.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υ̟ουργείου 

Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

13. Tο ̟.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υ̟ουργείων» (ΦΕΚ 

Α΄ 221), το ̟.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υ̟ουργείων και τρο̟ο̟οιήσεις 

του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και την α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού 2876/7.10.2009 

«Αλλαγή τίτλου Υ̟ουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234), το ̟.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α’ 145) και το ̟.δ. 

65/2011 (ΦΕΚ Α΄147).  

14. Την υ̟΄αριθµ. 35469/09.08.2011 Α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τίτλο «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων 

στον Υφυ̟ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» 

(ΦΕΚ Β΄1800/09.08.2011), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 41834/04.10.2011 

Α̟όφαση Τρο̟ο̟οίησης της ΚΥΑ του Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού ΠΕΚΑ. 

15. Την α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης υ̟΄αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.5707/13.03.2007 

«Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

και µέσω Συµ̟αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α̟όδοσης»  (ΦΕΚ Β΄448). 

16. Την υ̟΄αριθµ. ΑΥ/Φ1/οικ.19598/01.10.2010 «Α̟όφαση για την ε̟ιδιωκόµενη αναλογία 

εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1630) του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής.  

17. Την υ̟΄αριθµ. 21/2011 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για το νέο Κανονισµό Αδειών 

Παραγωγής Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (µε α.̟. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 14810/24.06.2011). 
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18. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις της ̟αρούσας δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη στον κρατικό 

̟ροϋ̟ολογισµό. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

την έγκριση του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµ̟αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

Υψηλής Α̟όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής  

Η ̟αρούσα α̟οτελεί τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και εφαρµόζεται για τη χορήγηση, 

τρο̟ο̟οίηση, µεταβίβαση και ανάκληση αδειών ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε χρήση 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για µονάδες ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 

Συµ̟αραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α̟όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) καθώς και για 

Υβριδικούς Σταθµούς ΑΠΕ κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5 ̟αράγραφος 3 καθώς και το 

άρθρο 6 ̟αράγραφος 6 του ν. 3468/2006, ό̟ως ισχύει. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για το σκο̟ό της ̟αρούσας α̟όφασης ισχύουν οι ορισµοί ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο άρθρο 

2 του ν. 3468/2006, ό̟ως ισχύει. 

2. Ειδικότερα, για την εφαρµογή του ̟αρόντος Κανονισµού, οι όροι ̟ου χρησιµο̟οιούνται 

στις διατάξεις του, έχουν την ακόλουθη έννοια: 

α) «Νόµος», ο ν. 3468/2006, ό̟ως ισχύει. 

β) «ΡΑΕ», η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. 

γ) «Άδεια ̟αραγωγής», η άδεια ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβρι-

δικούς Σταθµούς ΑΠΕ. 

δ) «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων», η α̟όφαση της ΡΑΕ µε την ο̟οία καθορίζονται οι λε-

̟τοµέρειες εφαρµογής της ̟αρούσας σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης 

των υ̟οβαλλόµενων αιτήσεων για χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής µε σκο̟ό την διασφά-

λιση της διαφάνειας και της ίσης και αντικειµενικής αντιµετώ̟ισης όλων των έργων. 

ε) «Κύκλος υ̟οβολής αιτήσεων», ο ̟εριοδικός χρόνος υ̟οβολής και αξιολόγησης αιτήσεων 

για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής.   

στ) «Αντα̟οδοτικό τέλος», το τέλος ̟ου καταβάλλεται υ̟έρ της ΡΑΕ κατά την υ̟οβολή 

αίτησης για χορήγηση, τρο̟ο̟οίηση ή µεταβίβαση άδειας ̟αραγωγής, για την άσκηση 

δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας. 
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ζ) «Βεβαίωση για τη µεταβολή των στοιχείων της άδειας ̟αραγωγής», βεβαίωση ̟ου 

εκδίδεται α̟ό τη Γραµµατεία της ΡΑΕ µε την ο̟οία δια̟ιστώνεται η µεταβολή στοιχείων της 

άδειας ̟αραγωγής για την ο̟οία δεν α̟αιτείται η τήρηση της διαδικασίας τρο̟ο̟οίησης ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 18 έως 20 της ̟αρούσας. 

η) «Περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο», οι ̟εριοχές στις ο̟οίες δια̟ιστώνεται µε α̟όφαση της 

ΡΑΕ αδυναµία α̟ορρόφησης ισχύος ή ̟εριορισµένη δυνατότητα α̟ορρόφησης ισχύος για 

συγκεκριµένη κατηγορία ̟αραγωγού. 

θ) «Μορφή ΑΠΕ», η ̟ρωτογενής ̟ηγή ενέργειας η ο̟οία αξιο̟οιείται για ̟αραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας (ό̟ως η ηλιακή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερµική, η βιοµάζα).  

ι) «Τεχνολογία ΑΠΕ», η αναφορά σε συγκεκριµένη τεχνολογία ̟ου χρησιµο̟οιεί ένας 

σταθµός ΑΠΕ για την αξιο̟οίηση µίας µορφής ΑΠΕ. Με βάση την τεχνολογία 

̟ροσδιορίζονται και οι σταθµοί ΑΠΕ, δηλ. αιολικός, φωτοβολταϊκός, ηλιοθερµικός, υβριδικός 

µε χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας, µικρός υδροηλεκτρικός,  βιοµάζας, γεωθερµικός και 

κάθε άλλος σταθµός ΑΠΕ, ό̟ως ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο. 

ια) «Κατηγορία Παραγωγού», ̟αραγωγοί ΑΠΕ ̟ου κατηγοριο̟οιούνται στην κείµενη 

νοµοθεσία µε βάση την τεχνολογία ΑΠΕ, το µέγεθος του σταθµού, καθώς και την ένταξή τους 

σε ειδικό ̟ρόγραµµα ή καθεστώς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Υ̟οβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής 

1. ∆ικαίωµα υ̟οβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής, έχουν φυσικά ή νοµικά 

̟ρόσω̟α ̟ου: α) έχουν συσταθεί νόµιµα και εδρεύουν σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής 

Ένωσης, του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής 

Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωµα α̟ορρέει α̟ό διµερή συµφωνία ̟ου 

η χώρα έχει συνάψει µε την Ελλάδα ή την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ή  β) έχουν συστήσει νοµίµως 

υ̟οκατάστηµα στην Ελλάδα.   

2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής υ̟οβάλλονται στη ΡΑΕ α̟ό την ̟ρώτη έως και 

την δεκάτη ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σε̟τεµβρίου και ∆εκεµβρίου (κύκλος 

υ̟οβολής αιτήσεων).  

3. Εντός του κύκλου υ̟οβολής αιτήσεων, υ̟οβάλλονται αιτήσεις για τρο̟ο̟οίηση της άδειας 

̟αραγωγής: α) λόγω µεταβολής των ορίων του χώρου εγκατάστασης του σταθµού,  ̟ου δεν 

εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο εφαρµογής της ̟ερί̟τωσης ε’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 21, β) λόγω αύξησης 

ισχύος του σταθµού ̟ου δεν εµ̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, 

καθώς και στην ̟ερί̟τωση του ̟ροτελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου. 

Tα ανωτέρω αιτήµατα τρο̟ο̟οίησης, εφόσον υ̟άρχει σύγκρουση, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 14, µε ̟ρογενέστερες εκκρεµείς αιτήσεις, αξιολογούνται µε βάση τη 

σειρά χρονικής ̟ροτεραιότητας των κύκλων υ̟οβολής, στους ο̟οίους έχουν υ̟οβληθεί οι 

αιτήσεις αυτές. 
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4. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται, σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και 

συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και τα στοιχεία ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα αυτό, καθώς 

και α̟ό: 

α. α̟όδειξη καταβολής του ̟ροβλε̟όµενου αντα̟οδοτικού τέλους.  

β. αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της αίτησης στη ΡΑΕ 

(http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/licence/applications.csp),  

γ. Cd ̟ου ̟εριλαµβάνει ηλεκτρονικά σαρωµένα (scan) όλα τα στοιχεία της αίτησης και τα 

συνοδευτικά έγγραφα αυτής. Αντίγραφο του CD υ̟οβάλλεται και στην Υ̟ηρεσία 

Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής. 

5. Μετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 2, δεν γίνονται 

δεκτές µεταβολές ̟ου αφορούν στη θέση του σταθµού, στην αύξηση ισχύος, στη µορφή και 

τεχνολογία ΑΠΕ. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η αίτηση θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρης κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 5. 

 

Άρθρο 4 

Παραδεκτό  

1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη στις ακόλουθες 

̟ερι̟τώσεις: 

α) αν η αίτηση υ̟οβάλλεται σε ̟εριοχή µε κορεσµένα δίκτυα, µε την ε̟ιφύλαξη των 

ειδικότερων καθοριζοµένων στα άρθρα 8 έως 12.  

β) αν η αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται αφορά θέση εγκατάστασης έργου για το ο̟οίο, κατά τον 

κρίσιµο χρόνο υ̟οβολής της, έχει ήδη εκδοθεί άδεια ̟αραγωγής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η 

αίτηση α̟ορρί̟τεται στο σύνολό της.  

Στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ το αντα̟οδοτικό τέλος ̟ου τυχόν έχει καταβληθεί δεν 

ε̟ιστρέφεται. 

2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής δεν λαµβάνει αριθµό ειδικού ̟ρωτοκόλλου 

αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής και ε̟ιστρέφεται στον αιτούντα κατό̟ιν σχετικού 

αιτήµατός του, άλλως τίθεται στο αρχείο, στην ̟ερί̟τωση ̟ου: 

α) υ̟οβάλλεται εκτός των ̟ροβλε̟οµένων στο άρθρο 3 ̟ροθεσµιών, 

β) δεν συνοδεύεται α̟ό τα έγγραφα και στοιχεία ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 4 του 

άρθρου 3. Η εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή των στοιχείων αυτών δεν θερα̟εύει την αρχική έλλειψη 

της αίτησης.    

Στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β’ το αντα̟οδοτικό τέλος ̟ου τυχόν έχει καταβληθεί, ε̟ιστρέφεται.  

 

Άρθρο 5 

Πληρότητα αιτήσεων 

1. Η αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό όλα τα έγγραφα και στοιχεία 

̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Παράρτηµα 1. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται α̟ό στοιχεία, η έλλειψη 
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των ο̟οίων, κρίνεται ότι καθιστά αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησής της µε βάση τα 

κριτήρια ̟ου καθορίζονται στο άρθρο 13, α̟ορρί̟τεται. 

2. Με την ε̟ιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της ̟αρ. 1, η ΡΑΕ µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τον 

αιτούντα την υ̟οβολή εντός τακτής ̟ροθεσµίας διευκρινίσεων ή στοιχείων 

συµ̟ληρωµατικών των ήδη υ̟οβληθέντων, ̟ου κατά την κρίση της α̟αιτούνται για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η ̟ροθεσµία ̟αρέλθει ά̟ρακτη, η αίτηση 

θεωρείται µη ̟λήρης και α̟ορρί̟τεται. 

 

Άρθρο 6 

∆ηµοσίευση Αιτήσεων 

 Την ̟ρώτη ηµέρα του µήνα ̟ου έ̟εται του κύκλου υ̟οβολής αιτήσεων, η ΡΑΕ: 

α) ∆ηµοσιο̟οιεί στην ιστοσελίδα της, ̟ίνακα ̟ου ̟εριλαµβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας ̟αραγωγής οι ο̟οίες έχουν λάβει ειδικό αριθµό ̟ρωτοκόλλου, συµ̟εριλαµβανοµένων 

των αιτήσεων τρο̟ο̟οίησης ̟ου υ̟οβάλλονται εντός του κύκλου υ̟οβολής σύµφωνα µε την 

̟αρ. 3 του άρθρου 3, καθώς και ̟ερίληψη των βασικών στοιχείων των αιτήσεων αυτών. Η 

̟ερίληψη αυτή ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ό̟ως αυτά έχουν 

καταχωρηθεί ηλεκτρονικά α̟ό τον αιτούντα σε εφαρµογή της ̟ερ. β΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου 3: 

αα)  το όνοµα του αιτούντος ή την ε̟ωνυµία του αιτούντος νοµικού ̟ροσώ̟ου, 

ββ) τη θέση εγκατάστασης του / των σταθµών (µε αναφορά στο ∆ήµο/∆ηµοτική ενότητα / 

∆ηµοτική ή το̟ική κοινότητα και στο το̟ωνύµιο ό̟ως φαίνεται στους χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 και 

1: 50.000), 

γγ) την ισχύ του έργου, 

δδ) τη χρησιµο̟οιούµενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και 

εε) κάθε άλλη ̟ληροφορία ή στοιχείο ̟ου η Αρχή κρίνει α̟αραίτητο να δηµοσιευθεί.  

β) Α̟οστέλλει ηλεκτρονικά στους ∆ήµους, τον ̟ίνακα αιτήσεων της ̟ερί̟τωσης α΄, µε ειδική 

αναφορά στη δυνατότητα υ̟οβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 7, ̟ροκειµένου οι ∆ήµοι να µεριµνήσουν για την ενηµέρωση των δηµοτών τους. 

 

Άρθρο 7 

Αντιρρήσεις 

1. Α̟ό την ε̟οµένη ηµέρα της δηµοσίευσης των αιτήσεων, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση  

α΄ του άρθρου 6, και εντός ̟ροθεσµίας δέκα ̟έντε (15) ηµερών, ό̟οιος έχει έννοµο συµφέρον 

µ̟ορεί, να υ̟οβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώ̟ιον της ΡΑΕ σε σχέση µε αίτηση ̟ου 

υ̟οβλήθηκε.  

2. Οι υ̟οβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται α̟ό έγγραφα και στοιχεία ̟ου είναι 

αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου δεν 

έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α̟ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους 

στοιχεία, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.  

3. Η ΡΑΕ οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις ̟ου έχουν 

υ̟οβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υ̟οβάλει τις α̟όψεις του ε̟ί των 

αντιρρήσεων αυτών εντός συγκεκριµένης ̟ροθεσµίας ̟ου τάσσεται α̟ό τη ΡΑΕ. 
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Άρθρο 8 

Κορεσµός στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο 

1. Με α̟οφάσεις της ΡΑΕ, οι ο̟οίες εκδίδονται µετά α̟ό σχετικές εισηγήσεις του ∆ιαχειριστή, 

καθορίζονται ̟εριοχές του Συστήµατος µε κορεσµένα δίκτυα για την α̟ορρόφηση ισχύος α̟ό 

σταθµούς ΑΠΕ. Με τις ανωτέρω α̟οφάσεις δια̟ιστώνονται τα όρια ασφαλούς α̟ορρόφησης 

ισχύος α̟ό σταθµούς ΑΠΕ στις ̟εριοχές αυτές, καθώς και η υ̟έρβασή τους σε ̟ερί̟τωση 

έκδοσης ε̟όµενων δεσµευτικών ̟ροσφορών σύνδεσης λαµβάνοντας υ̟όψη τις ήδη 

χορηγηθείσες. Οι α̟οφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 

κοινο̟οιούνται στην Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ̟ουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

2. Οι  α̟οφάσεις της ΡΑΕ για τον καθορισµό του ορίου ασφαλούς α̟ορρόφησης ισχύος α̟ό 

σταθµούς ΑΠΕ για κάθε ̟εριοχή είναι δυνατό να εκδίδονται µετά α̟ό εισηγήσεις του 

∆ιαχειριστή σε ̟ρογενέστερο στάδιο σε σχέση µε την δια̟ίστωση του κορεσµού του δικτύου 

για τις ̟εριοχές αυτές. Για τη διατύ̟ωση των σχετικών εισηγήσεων α̟ό τον ∆ιαχειριστή 

λαµβάνεται υ̟όψη και η ε̟ίδραση όλων των έργων ανά̟τυξης ̟ου αναφέρονται στη ΜΑΣΜ. 

Οι ανωτέρω εισηγήσεις υ̟οβάλλονται έως την 31η Μαΐου κάθε έτους για όλες τις ̟εριοχές του 

∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου, µ̟ορούν δε να υ̟οβάλλονται και µετά α̟ό 

̟ρόσκληση της ΡΑΕ. Ο υ̟ολογισµός του ορίου ασφαλούς α̟ορρόφησης ισχύος α̟ό σταθµούς 

ΑΠΕ, ανά ̟εριοχή, βασίζεται σε µεθοδολογία και ̟αραδοχές ̟ου ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς 

στις ως άνω εισηγήσεις λαµβάνοντας υ̟όψη και το ε̟ενδυτικό ενδιαφέρον, ό̟ως αυτό 

α̟οτυ̟ώνεται στις υφιστάµενες αιτήσεις για χορήγηση ̟ροσφοράς σύνδεσης για σταθµούς 

ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, στις ̟εριοχές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου.  

3. Α̟ό τη δηµοσίευση των α̟οφάσεων της ΡΑΕ ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 1, δεν 

υ̟οβάλλονται νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για σταθµούς ΑΠΕ στις 

κορεσµένες ̟εριοχές, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθµούς η σύνδεση των ο̟οίων ̟ροτείνεται 

να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ̟εριοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής τέτοιων 

αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας ̟αραγωγής, ορίζεται φορέας υλο̟οίησης του 

έργου της διασύνδεσης και συνυ̟οβάλλονται µε τις αιτήσεις οι συµβάσεις ̟ου έχουν 

συναφθεί µεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλο̟οίηση του έργου της 

διασύνδεσης.  

4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µετά την α̟όφαση για τον κορεσµό, ̟ροκύ̟τει αύξηση του ̟εριθωρίου 

έως την υ̟έρβαση του ορίου ασφαλούς α̟ορρόφησης ισχύος α̟ό ΑΠΕ χορηγούνται 

δεσµευτικές ̟ροσφορές σύνδεσης για εκκρεµείς αιτήσεις. Αν µετά και την χορήγηση 

̟ροσφορών κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο δια̟ιστωθεί δυνατότητα α̟ορρόφησης ̟ρόσθετης 

ισχύος, ο ∆ιαχειριστής εισηγείται σχετικά και η ΡΑΕ εκδίδει α̟όφαση για την άρση του 

κορεσµού. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών ̟αραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει στην 

ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υ̟οβολή νέων αιτηµάτων, είτε µέσω της διαδικασίας 

̟ου ̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 3 έως 7, είτε µέσω διενέργειας σχετικής ̟ρόσκλησης, εφόσον το 

κρίνει αναγκαίο. Στην ̟ερί̟τωση διενέργειας ̟ρόσκλησης, µε τη σχετική α̟όφαση της ΡΑΕ, 

καθορίζονται οι αναγκαίες λε̟τοµέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστηµα υ̟οβολής 

αιτήσεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και ̟εριορισµοί για την υ̟οβολή των αιτήσεων και 

την αξιολόγησή τους. Περίληψη της α̟όφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες 

εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας ̟ου εκδίδονται στην Αθήνα και δηµοσιο̟οιείται στην 

ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε όλες τις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης 
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υ̟οβολής των αιτήσεων καθορίζεται µε τη σχετική α̟όφαση της ΡΑΕ, και δεν µ̟ορεί να είναι 

συντοµότερος των τριών (3) µηνών α̟ό την δηµοσίευση της α̟όφασης αυτής.   

5. Ειδικά για την ̟εριοχή της Εύβοιας και των διασυνδεδεµένων µε αυτή νησιών, η 

διαδικασία της ̟αρ. 4, εφαρµόζεται µετά τη χορήγηση δεσµευτικών ̟ροσφορών σύνδεσης 

στους κατόχους αδειών ̟αραγωγής στις ο̟οίες έχει ̟εριληφθεί o ειδικός όρος «Yφίσταται 

̟εριορισµός δικτύου αλλά υ̟άρχει η δυνατότητα α̟ορρόφησης της ̟αραγόµενης ενέργειας µετά α̟ό 

σηµαντική ε̟έκταση του Συστήµατος ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης 

∆5/ΗΛ/Φ1/οικ.10690/ 12.7.2002, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η µελέτη ανά̟τυξης του διασυνδεδεµένου 

εθνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΑΣΜ)», σύµφωνα µε όσα ειδικότερα 

ορίζονται  στις σχετικές κείµενες διατάξεις.    

6. H αίτηση για τρο̟ο̟οίηση της άδειας ̟αραγωγής ̟ου αφορά στην άρση των ειδικών όρων 

̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτήν, µε τους ο̟οίους καθορίζεται ότι ο σταθµός α̟οτελεί τµήµα 

ενός ενιαίου έργου το ο̟οίο διασυνδέεται µε ειδικό έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος 

κατασκευής του ο̟οίου έχουν αναλάβει οι ̟αραγωγοί, αξιολογείται ως νέα αίτηση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ 

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Άρθρο 9 

∆ιαδικασία υ̟οβολής αιτήσεων  

Για την υ̟οβολή αιτήσεων στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά ακολουθείται η διαδικασία των 

άρθρων 3 έως και 7, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 έως 12, καθώς  και των 

λοι̟ών ειδικότερων ρυθµίσεων του ̟αρόντος Κανονισµού ̟ου αφορούν στην αδειοδότηση 

σταθµών ΑΠΕ στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.  

 

Άρθρο 10 

Χαρακτηρισµός ̟εριοχών µε κορεσµένα δίκτυα στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά  

1. Με α̟όφαση της ΡΑΕ ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου 

∆ιαχειριστή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθορίζονται οι ̟εριοχές µε κορεσµένα 

δίκτυα στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, για την α̟ορρόφηση ισχύος α̟ό σταθµούς ΑΠΕ. Η 

α̟όφαση αυτή λαµβάνει υ̟όψη ιδίως:  

α) τις εκτιµήσεις του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για τις δυνατότητες των δικτύων και των 

ηλεκτρικών συστηµάτων, βάσει της διαµόρφωσής τους, καθώς και τα α̟οτελέσµατα της 

σχετικής µεθοδολογίας ̟ου εφαρµόζεται, 

β) τις άδειες ̟αραγωγής ̟ου έχουν χορηγηθεί,  

γ) τη δέσµευση του ηλεκτρικού χώρου, βάσει των δεσµευτικών ̟ροσφορών σύνδεσης ̟ου 

έχουν χορηγηθεί και των αιτήσεων για χορήγηση ̟ροσφοράς σύνδεσης, 

δ) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, καθώς και  

ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο ̟ου η ΡΑΕ κρίνει α̟αραίτητο να συνεκτιµηθεί.  
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2. Η α̟όφαση της ̟αρ. 1 µ̟ορεί να αφορά µία ή ̟ερισσότερες κατηγορίες ̟αραγωγού, ό̟ως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθµούς και τους σταθµούς ΑΠΕ 

̟ου συνδυάζονται µε µονάδα αφαλάτωσης, ό̟ως αυτοί ορίζονται στο Νόµο, η ως άνω 

α̟όφαση θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, και στη χρησιµο̟οιούµενη τεχνολογία 

ΑΠΕ. 

3. Οι δυνατότητες α̟ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ καθορίζονται µε α̟όφαση της ΡΑΕ ̟ου 

λαµβάνεται µετά α̟ό αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και δηµοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του ∆ιαχειριστή µ̟ορεί να υ̟οβάλλεται µετά α̟ό 

̟ρόσκληση της ΡΑΕ και ̟εριλαµβάνει ̟εριγραφή της µεθοδολογίας ̟ου ακολουθήθηκε, 

καθώς και ̟ροτάσεις ενίσχυσης του δικτύου ή τη λήψη ̟ρόσθετων µέτρων για τη διεύρυνση 

των δυνατοτήτων α̟ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ. Η α̟όφαση αυτή λαµβάνει υ̟όψη και τα 

στοιχεία ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις α΄ έως και ε΄ της ̟αρ. 1 και µ̟ορεί να είναι 

ενιαία, κατά ̟ερί̟τωση, µε την α̟όφαση για τον καθορισµό των ̟εριοχών µε κορεσµένα 

δίκτυα κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 1, ή να εκδίδεται σε άλλο χρόνο ̟ου κρίνεται 

κατάλληλος α̟ό τη ΡΑΕ. Μετά τον χαρακτηρισµό της κορεσµένης ̟εριοχής η α̟όφαση αυτή 

αναθεωρείται το αργότερο κάθε δύο (2) έτη. 

4. Με την α̟όφαση της ̟αρ. 3 ̟ροσδιορίζονται και κατανέµονται ανά ̟εριοχή και κατηγορία 

̟αραγωγού, τα ̟εριθώρια ισχύος. 

5. Για την εφαρµογή της ̟αραγράφου 3, η ΡΑΕ, µε α̟όφασή της ̟ου δηµοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της, δύναται να καταρτίζει σχετική µεθοδολογία ύστερα α̟ό εισήγηση του 

αρµόδιου ∆ιαχειριστή. 

 

Άρθρο 11 

Υ̟οβολή αιτήσεων σε ̟εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά  

1. Μετά τη δηµοσίευση της α̟όφασης της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 10, δεν υ̟οβάλλονται 

αιτήσεις για την κατηγορία ̟αραγωγού, στην ο̟οία η ως άνω α̟όφαση αφορά. Η ΡΑΕ 

αξιολογεί τις αιτήσεις ̟ου έχουν υ̟οβληθεί έως την έκδοση της α̟όφασης της ̟αραγράφου 1 

του άρθρου 10, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ροβλε̟οµένων στην ΥΑ 19598 (ΦΕΚ Β΄ 

1630/11.10.2010). 

2. Αν µετά τον ̟ροσδιορισµό των δυνατοτήτων α̟ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ για µια ή 

̟ερισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ, σε ̟εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, κατά τα οριζόµενα στην 

̟αράγραφο 3 του άρθρου 10, η ΡΑΕ κρίνει, µε βάση τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην 

̟αράγραφο 1 του άρθρου 10, ότι υ̟άρχει η δυνατότητα για την υ̟οβολή νέων αιτήσεων για 

µία ή ̟ερισσότερες κατηγορίες ̟αραγωγού, ε̟ιτρέ̟ει την υ̟οβολή αιτήσεων για την 

αντίστοιχη κατηγορία. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών ̟αραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει 

στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υ̟οβολή νέων αιτηµάτων για συγκεκριµένη 

κατηγορία ̟αραγωγού, είτε µέσω της διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 3 έως 7, είτε 

µέσω διενέργειας σχετικής ̟ρόσκλησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην ̟ερί̟τωση 

διενέργειας ̟ρόσκλησης, µε τη σχετική α̟όφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι αναγκαίες 

λε̟τοµέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστηµα υ̟οβολής αιτήσεων, καθώς και οι 

ειδικότεροι όροι και ̟εριορισµοί για την υ̟οβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. 

Περίληψη της α̟όφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας ̟ου εκδίδονται στην Αθήνα και δηµοσιο̟οιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε 

όλες τις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης υ̟οβολής των αιτήσεων 
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καθορίζεται µε τη σχετική α̟όφαση της ΡΑΕ, και δεν µ̟ορεί να είναι συντοµότερος των τριών 

(3) µηνών α̟ό την δηµοσίευση της α̟όφασης αυτής.   

3. Αν οι αιτήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται στο ̟λαίσιο ̟ρόσκλησης για την υλο̟οίηση σταθµών 

ΑΠΕ σε ̟εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, υ̟ερβαίνουν το ̟εριθώριο ισχύος ̟ου καθορίζεται µε 

την ̟ρόσκληση, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 14, 

στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων και στην ̟ρόσκληση, ώστε η συνολικά αδειοδοτούµενη 

ισχύς να υ̟ερκαλύ̟τει την αντίστοιχη ισχύ της ̟ρόσκλησης, λαµβάνοντας υ̟όψη το ρυθµό 

υλο̟οίησης των αντίστοιχων έργων στην ̟εριοχή και κάθε άλλο στοιχείο ή ̟αράγοντα ̟ου η 

ΡΑΕ κρίνει αναγκαίο να  λαµβάνεται υ̟όψη. 

 

Άρθρο 12 

Σταθµοί ΑΠΕ στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά µε ∆ιασύνδεση στο Σύστηµα ή στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο  

1. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 11 δεν εφαρµόζονται, αν οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας 

̟αραγωγής αφορούν έργα ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, αλλά η σύνδεση 

των σταθµών ̟ροτείνεται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ̟εριοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο µε 

ανεξάρτητη διασύνδεση, η ο̟οία ̟ροτείνεται µε το ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο των αιτούντων. Σε 

̟ερί̟τωση υ̟οβολής τέτοιων αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας ̟αραγωγής, 

ορίζεται φορέας υλο̟οίησης του έργου της διασύνδεσης και συνυ̟οβάλλονται µε τις αιτήσεις 

οι συµβάσεις ̟ου έχουν συναφθεί µεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλο̟οίηση 

του έργου της διασύνδεσης.  

2. Ειδικά για σταθµούς της ̟αραγράφου 1 ̟ου ̟ροτείνεται να διασυνδεθούν σε σηµείο του 

η̟ειρωτικού Συστήµατος, είναι δυνατόν να ε̟ιβάλλεται α̟ό τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

ή τη ΡΑΕ, η µεταβολή του τρό̟ου και σηµείου σύνδεσης των σταθµών στο Σύστηµα, 

̟ροκειµένου να ̟ροσαρµοσθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασµό ∆ιασυνδέσεων Νησιών ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόµου.  

3. Μετά τη σύναψη της σύµβασης σύνδεσης µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή µε την ο̟οία 

οριστικο̟οιείται το έργο της διασύνδεσης των έργων της ̟αραγράφου 1, η α̟όφαση της ΡΑΕ 

για τις δυνατότητες α̟ορρόφησης ισχύος, λαµβάνει υ̟όψη το σύνολο των αδειών ̟αραγωγής 

̟ου έχουν χορηγηθεί και ̟εριλαµβάνονται στο ενιαίο έργο ΑΠΕ µε κοινά έργα σύνδεσης. 

4. Ο κάτοχος άδειας ̟αραγωγής στην ο̟οία ̟εριλαµβάνεται ειδικός όρος µε τον ο̟οίο 

καθορίζεται ότι ο σταθµός α̟οτελεί τµήµα ενός ενιαίου έργου το ο̟οίο διασυνδέεται µε ειδικό 

έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος κατασκευής του ο̟οίου έχουν αναλάβει οι 

̟αραγωγοί, δεν µ̟ορεί να αξιο̟οιεί µε την άδεια αυτή, τις δυνατότητες α̟ορρόφησης ̟ου 

δηµιουργούνται α̟ό τα έργα ̟ου κατασκευάζονται α̟ό τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ή Κύριο 

του Συστήµατος και του ∆ικτύου µε µέριµνα και δα̟άνες του. Για την υ̟οβολή αίτησης για 

χορήγηση άδειας ̟αραγωγής σε θέση σταθµού για την ο̟οία έχει ήδη εκδοθεί άδεια 

̟αραγωγής σύµφωνα µε τον ως άνω ειδικό όρο, είναι αναγκαία η ̟ροηγούµενη υ̟οβολή 

αίτησης ανάκλησης της άδειας ̟αραγωγής α̟ό τον αδειούχο, εντός µηνός α̟ό την 

ανακοίνωση της ΡΑΕ ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 11.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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Άρθρο 13 

Αξιολόγηση Αιτήσεων 

1. Μετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ ε̟εξεργάζεται την 

αίτηση για χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής, λαµβάνοντας υ̟όψη: α) την αίτηση, τα 

συνηµµένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία ̟ου υ̟οβάλλει ο αιτών,  β) τις αντιρρήσεις ̟ου 

υ̟οβλήθηκαν, καθώς και τις α̟όψεις του αιτούντος ε̟ί των αντιρρήσεων αυτών και γ) κάθε 

άλλο σχετικό στοιχείο ή ̟ληροφορία ̟ου κατά την κρίση της θεωρεί α̟αραίτητο για την 

αξιολόγηση της αίτησης. 

2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαµβάνει υ̟όψη τα κριτήρια 

αξιολόγησης της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του Νόµου, ό̟ως κάτωθι εξειδικεύονται: 

α) Την εθνική ασφάλεια, αν έχει ̟εριέλθει σε γνώση της α̟ό τις αρµόδιες αρχές ότι, α̟ό την 

υλο̟οίηση των ̟ροτεινόµενων έργων ε̟ηρεάζονται θέµατα εθνικής ασφάλειας. 

β) Την ̟ροστασία της δηµόσιας υγείας και  ασφάλειας, αν έχει ̟εριέλθει σε γνώση της α̟ό τις 

αρµόδιες αρχές ότι, α̟ό την υλο̟οίηση των ̟ροτεινόµενων έργων ε̟ηρεάζονται θέµατα 

δηµόσιας υγείας και  ασφάλειας. 

γ) Την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξο̟λισµού του Συστήµατος 

και του ∆ικτύου, λαµβανοµένων υ̟όψη των α̟αιτήσεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 

και του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

δ) Την ενεργειακή α̟οδοτικότητα του έργου, ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό τις ενεργειακές µελέ-

τες ̟ου υ̟οβάλλονται, καθώς και την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Οι ενεργειακές 

µελέτες ̟ρέ̟ει να τεκµηριώνονται, για τα έργα ΑΠΕ α̟ό µετρήσεις του δυναµικού ΑΠΕ και 

για τα έργα ΣΗΘΥΑ α̟ό τα ενεργειακά ισοζύγιά τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

καθοριζόµενα στο Παράρτηµα 1. Ειδικά, για το αιολικό δυναµικό οι υ̟οβαλλόµενες 

µετρήσεις ̟ρέ̟ει να έχουν εκτελεσθεί α̟ό ̟ιστο̟οιηµένους φορείς, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο 

DIN-EN ISO/IEC17025/2000, ό̟ως κάθε φορά ισχύει και να ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις 

αντι̟ροσω̟ευτικότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της ε̟ιστήµης και τα 

ειδικότερα καθοριζόµενα στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1. 

ε) Την ωριµότητα του έργου σε σχέση µε τη δυνατότητα υλο̟οίησής του, εντός των χρονικών 

ορίων ̟ου τίθενται στο Νόµο, ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει ιδίως: 

αα) Α̟ό υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υ̟ηρεσιών, 

ββ) Α̟ό µελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία α̟ό τα ο̟οία συνάγεται η δυνατότητα  υλο̟οίησης 

και σύνδεσης του έργου µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.  

στ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλο̟οιήσει το έργο µε βάση την οικονοµική, ε̟ιστηµο-

νική και τεχνική ε̟άρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονοµικής ε̟άρκειας του αιτούντος, 

λαµβάνεται υ̟όψη η δυνατότητα εξασφάλισης της α̟αιτούµενης χρηµατοδότησης α̟ό ίδια 

κεφάλαια ή τρα̟εζική χρηµατοδότηση έργου ή κεφάλαια ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών ή 

συνδυασµό αυτών, λαµβάνοντας υ̟όψη και το ισχύον ̟λαίσιο για την ενίσχυση των 

ιδιωτικών ε̟ενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει να υ̟οβάλει τα 

στοιχεία ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Παράρτηµα 1 – Μέρη 7 και 8. Η συµµετοχή των νοµικών 

̟ροσώ̟ων θα ̟ρέ̟ει να διέ̟εται α̟ό τους κανόνες της διαφάνειας.  
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ζ) Τη διασφάλιση ̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινής ωφέλειας και ̟ροστασίας των Πελατών, εφόσον 

υ̟άρχει ειδική νοµοθετική ̟ρόβλεψη. 

η) Τη δυνατότητα υλο̟οίησης του έργου σε συµµόρφωση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά̟τυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα: 

αα) µε τις διατάξεις του για τις ̟εριοχές α̟οκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, 

εφόσον οι ̟εριοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί, µε α̟όφαση αρµόδιας αρχής, κατά τρό̟ο ειδικό 

και συγκεκριµένο, και έχουν ̟εριέλθει σε γνώση της Αρχής µε σχετικό έγγραφο ή άλλο τρό̟ο, 

καθώς και 

ββ) µε τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις ̟εριοχές ̟ου 

ε̟ιτρέ̟ονται ΑΠΕ.  

Α. Εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3 

Ο έλεγχος υ̟έρβασης της φέρουσας ικανότητας εντός των Περιοχών Αιολικής 

Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3, διενεργείται µε κριτήριο τη µη υ̟έρβαση της 

µέγιστης ε̟ιτρε̟όµενης ̟υκνότητας των αιολικών εγκαταστάσεων α̟ό την αθροιστική 

̟υκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ̟ου αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Α̟οφάσεις 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή  η ΡΑΕ χορηγεί άδειες ̟αραγωγής µε την ε̟ιφύλαξη της µη υ̟έρβασης, 

της ανά οικείο ̟ρωτοβάθµιο ΟΤΑ µέγιστης ε̟ιτρε̟όµενης ̟υκνότητας αιολικών 

εγκαταστάσεων, α̟ό την αθροιστική ̟υκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ̟ου 

αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Α̟οφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Για το σκο̟ό αυτό οι Α̟οφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συµ̟εριλαµβάνουν, κατ΄ 

ελάχιστον, στοιχεία ό̟ως η διάµετρος του δροµέα, η ονοµαστική ισχύς, οι συντεταγµένες κατά 

ΕΓΣΑ 87 των εγκεκριµένων θέσεων εγκατάστασης των ανεµογεννητριών και το ύψος του 

̟ύργου, και κοινο̟οιούνται α̟ό τις αρµόδιες αρχές ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης στη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. 

Β. Λοι̟ές ̟εριοχές της χώρας, εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας 

Ο έλεγχος υ̟έρβασης της φέρουσας ικανότητας διενεργείται µε κριτήριο τη µη υ̟έρβαση, της 

ανά οικείο ̟ρωτοβάθµιο ΟΤΑ, µέγιστης ε̟ιτρε̟όµενης ̟υκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, 

α̟ό την αθροιστική ̟υκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ̟ου αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες 

άδειες ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της, σε µηνιαία βάση, τα α̟αραίτητα στοιχεία ̟ου αφορούν 

στον ως άνω έλεγχο. 

θ) Τη συµβατότητα του έργου µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ε̟ίτευξη των στόχων ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο  3 του άρθρου 1 του Nόµου.  

3. Αν ένα α̟ό τα ανωτέρω κριτήρια δεν ̟ληρούται η αίτηση α̟ορρί̟τεται και τα υ̟όλοι̟α 

κριτήρια δεν εξετάζονται.  

4. Στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων ̟ου εκδίδεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 4 του 

άρθρου 5 του Νόµου, ορίζεται κάθε λε̟τοµέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέµα ̟ου αφορά τα 

ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο ̟ου α̟αιτείται για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων. 
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5. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την αδειοδότηση, τηρείται η σειρά χρονικής 

̟ροτεραιότητας ̟ου καθορίζεται στις διατάξεις των ̟αραγράφων 7, 9 και 12 του άρθρου 3 του 

Νόµου. 

 

Άρθρο 14 

 Σύγκρουση έργων - ∆ιαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης 

1. Σύγκρουση έργων δια̟ιστώνεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, αν: 

α) Υφίσταται εδαφική ε̟ικάλυψη, ήτοι συνολική ή µερική ε̟ικάλυψη των θέσεων των 

̟ροτεινόµενων έργων. 

β) ∆εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιο̟οίηση του ίδιου ενεργειακού ̟όρου, ιδίως λόγω 

̟εριορισµού στη χωρητικότητα του δικτύου.  

γ) ∆εν είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθµών λόγω υ̟έρβασης στη φέρουσα ικανότητα. 

2. Αν δια̟ιστώνεται σύγκρουση µεταξύ έργων ̟ου ̟ροτείνονται µε αιτήσεις ̟ου 

υ̟οβάλλονται στον ίδιο κύκλο υ̟οβολής αιτήσεων ή κατό̟ιν ̟ροσκλήσεως εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, εφόσον ικανο̟οιούνται τα κριτήρια α΄ έως θ΄ του άρθρου 13, σύµφωνα και µε 

τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, η ΡΑΕ διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των 

αιτήσεων και καταρτίζει ̟ίνακα αξιολογικής κατάταξης.  

3. Αν, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στον Οδηγό Αξιολόγησης, µετά τη διενέργεια συγκριτικής 

αξιολόγησης, ̟ροκύ̟τει ότι τα συγκρουόµενα έργα είναι ισοδύναµα, η ΡΑΕ µ̟ορεί για να 

καταστεί δυνατή η υλο̟οίηση  των έργων, να ̟ροτείνει στους ενδιαφερόµενους τη µεταβολή:  

 α) της θέσης των έργων, αν α̟αιτούνται µικρές µεταβολές στο χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν 

α̟αιτείται ̟εριορισµός της εγκατάστασης των έργων σε τµήµα του χώρου της αρχικά 

̟ροτεινόµενης θέσης,  

β) της ισχύος των έργων, αν α̟αιτείται µείωση ως ̟ρος την αιτούµενη ισχύ, 

γ)  του φορέα υλο̟οίησης των έργων, αν α̟αιτείται, η α̟ό κοινού υλο̟οίηση ενός έργου.  

Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής των στοιχείων ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις α΄ έως γ΄, οι 

αιτούντες ̟ροβαίνουν στις αναγκαίες µεταβολές των στοιχείων της αίτησής τους εντός τακτής 

̟ροθεσµίας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία δηµοσιο̟οίησης ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 19. 

4. Αν συντρέχει ̟ερί̟τωση µερικής εδαφικής ε̟ικάλυψης και, κατά την κρίση της ΡΑΕ, είναι 

δυνατή και η υλο̟οίηση του έργου ̟ου έ̟εται στην αξιολογική κατάταξη ως ̟ρος το µέρος 

̟ου δεν ε̟ικαλύ̟τεται, η ΡΑΕ, καλεί τον ενδιαφερόµενο να υ̟οβάλει αναθεωρηµένα τα 

στοιχεία της αίτησης ̟ου µεταβάλλονται.  

 

Άρθρο 15 

 Όροι και ̟εριορισµοί στην άσκηση δικαιωµάτων ̟ου ̟αρέχονται µε την άδεια 

̟αραγωγής 

 

Οι γενικοί όροι ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο Παράρτηµα 8 α̟οτελούν τους ελάχιστους όρους 

της άδειας ̟αραγωγής.  
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Άρθρο 16 

Α̟όφαση χορήγησης  άδειας ̟αραγωγής – ∆ηµοσιότητα 

1. Η α̟όφαση για τη χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής ή την α̟όρριψη αιτήµατος για 

χορήγησή της, εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος 

είναι ̟λήρης ή α̟ό την συµ̟λήρωση αυτού. 

2. Η α̟όφαση για χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 

κοινο̟οιείται στον Υ̟ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ε̟ιµέλεια 

της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται αµελητί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα ̟ανελλαδικής κυκλοφορίας 

µε µέριµνα του δικαιούχου. 

3. Η άδεια ̟αραγωγής ισχύει α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσής της.  

 

Άρθρο 17  

Ανανέωση άδειας ̟αραγωγής 

1. Η άδεια ̟αραγωγής ανανεώνεται, µε α̟όφαση της ΡΑΕ, κατό̟ιν υ̟οβολής σχετικού 

αιτήµατος α̟ό τον κάτοχο της άδειας ̟αραγωγής, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 

̟ροϋ̟οθέσεις:  

α) έχει ̟αρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της 

άδειας ̟αραγωγής,   

β) βρίσκεται σε ισχύ η άδεια ̟αραγωγής του σταθµού, 

γ) ο σταθµός έχει νοµίµως λειτουργήσει. 

2. Το αίτηµα ανανέωσης της άδειας ̟αραγωγής, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ροβλε̟όµενων στην 

̟αράγραφο 3, αξιολογείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 13 τα ο̟οία σχετίζονται µε τις 

̟ροτεινόµενες µεταβολές ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο αίτηµα αυτό. 

3. Για την ανανέωση της άδειας ̟αραγωγής υφιστάµενου αιολικού ̟άρκου, κατό̟ιν 

α̟οξήλωσης και αντικατάστασης του εξο̟λισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

̟ροτελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, εκδίδεται βεβαίωση α̟ό τη 

Γραµµατεία της ΡΑΕ. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η αίτηση υ̟οβάλλεται, σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

̟ροϋ̟οθέσεις: 

α. Η αίτηση θα ̟ρέ̟ει να αφορά στην α̟οξήλωση και αντικατάσταση υφιστάµενου αιολικού 

̟άρκου για το ο̟οίο η άδεια ̟αραγωγής βρίσκεται σε ισχύ κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο 

υ̟οβολής της αίτησης. 

β. Τα όρια του γη̟έδου εγκατάστασης του σταθµού, δεν ε̟εκτείνονται. Ως τέτοιο νοείται το 

̟ολύγωνο ̟ου έχει ̟ροσδιορισθεί µε την άδεια ̟αραγωγής. H µετατό̟ιση των 

ανεµογεννητριών είναι δυνατή µόνο εντός του ̟ολυγώνου αυτού. 

γ. Η αύξηση ισχύος του σταθµού, έως 10%, όταν αυτός εγκαθίσταται σε ̟εριοχή µε κορεσµένα 

δίκτυα, θα ̟ρέ̟ει να αφορά στην εγκατεστηµένη ισχύ και όχι στην α̟οδιδόµενη ισχύ του 

σταθµού. Για τις ̟εριοχές ̟ου τα δίκτυα δεν είναι κορεσµένα, η αύξηση ισχύος είναι δυνατόν 

να αναφέρεται και στην α̟οδιδόµενη ισχύ του σταθµού, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της 

̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου. 



 15

4. Για την έκδοση της βεβαίωσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 3, δεν εξετάζονται τα κριτήρια 

του άρθρου 13. Η άδεια ̟αραγωγής ανανεώνεται για 25 έτη ̟ου εκκινούν α̟ό την έκδοση της 

σχετικής ̟ράξης της Γραµµατείας της ΡΑΕ, εκτός αν ο αιτών αιτείται την ανανέωση για 

λιγότερα έτη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Άρθρο 18 

Τρο̟ο̟οίηση άδειας ̟αραγωγής 

1. Η άδεια ̟αραγωγής τρο̟ο̟οιείται µετά α̟ό αίτηση του Αδειούχου, αν µεταβάλλονται: 

α) το ή τα ̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά, ̟ου ορίζονται στην άδεια ̟αραγωγής, ως έχοντα την 

δυνατότητα εξασφάλισης της χρηµατοδότησης για την υλο̟οίηση του έργου, 

β) η εταιρική σύνθεση του Αδειούχου, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ερι̟τώσεων α΄ και β΄ της 

̟αραγράφου 1 του άρθρου 21, εφόσον το ή τα ̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά, ̟ου µετέχουν στο 

εταιρικό κεφάλαιο του Αδειούχου είναι ίδια µε αυτά ̟ου ορίζονται στην άδεια ̟αραγωγής ως 

έχοντα τη δυνατότητα εξασφάλισης της χρηµατοδότησης του έργου,  

γ) ο τό̟ος εγκατάστασης του σταθµού ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όµορο ̟ολύγωνο 

του εγκεκριµένου στην άδεια ̟αραγωγής ̟ολυγώνου. Ειδικά για τις ̟εριοχές µε κορεσµένα 

δίκτυα, στην ̟ερί̟τωση ̟ου η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υ̟οβλήθηκε ̟ριν τη θέση 

σε ισχύ του ειδικού ̟λαισίου χωροταξικού σχεδιασµού, και δια̟ιστωθεί αδυναµία υλο̟οίησης 

του έργου στη συγκεκριµένη θέση ε̟ειδή εµ̟ί̟τει σε ζώνη α̟οκλεισµού κατά το ως άνω 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ, ό̟ως ειδικότερα ̟ροσδιορίζεται στο 

κριτήριο η΄ του άρθρου 13, είναι δυνατή η µεταβολή της θέσης εγκατάστασης σε ̟αρακείµενο 

ακίνητο και σε κάθε ̟ερί̟τωση εκτός της ζώνης α̟οκλεισµού. Για την εφαρµογή της ρύθµισης 

αυτής, ο αιτών ̟ροσκοµίζει βεβαίωση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία ότι η υφιστάµενη θέση 

βρίσκεται σε ζώνη α̟οκλεισµού,   

δ) η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, µε την ε̟ιφύλαξη της  ̟ερί̟τωσης ε' 

της ̟αρ. 1 του άρθρου 21 καθώς και της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3  του Νόµου. 

ε) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΑΠΕ του σταθµού ̟ου αναγράφονται στην 

άδεια ̟αραγωγής, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟ερί̟τωσης στ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 21, καθώς και 

της ̟αρ. 2 του άρθρου 22. 

2. Η άδεια ̟αραγωγής ̟ου χορηγείται σε Υβριδικούς Σταθµούς και σε σταθµούς ̟ου 

συνδυάζονται µε εγκατάσταση µονάδας ̟αραγωγής νερού µέσω αφαλάτωσης, τρο̟ο̟οιείται 

µετά α̟ό αίτηση του ενδιαφεροµένου, αν µεταβάλλονται τα στοιχεία της άδειας:  

α) ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις α΄ β΄ γ ΄και ε΄ της ̟αρ. 1, 

β) ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αρ. 1 µε την ε̟ιφύλαξη της ̟ερί̟τωσης β΄ της 

̟αρ. 2 του άρθρου 21, 

γ) ̟ου καθορίζονται στο άρθρα 26, 32 και 36. 

 

Άρθρο 19 
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∆ιαδικασία τρο̟ο̟οίησης της άδειας ̟αραγωγής 

1. Για την τρο̟ο̟οίηση της άδειας ̟αραγωγής, ο κάτοχος υ̟οβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην 

ο̟οία αναφέρει λε̟τοµερώς την αιτούµενη µεταβολή, συνυ̟οβάλλοντας τα αναγκαία 

έγγραφα και στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν το αίτηµά του, καθώς και α̟όδειξη καταβολής του 

̟ροβλε̟όµενου αντα̟οδοτικού τέλους.  

2. Η ΡΑΕ µ̟ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την ̟αροχή, εντός τακτής 

̟ροθεσµίας, ̟ληροφοριών και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ̟ροθεσµία ̟αρέλθει 

ά̟ρακτη, η  αίτηση θεωρείται µη ̟λήρης και η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση.  

3. Η ΡΑΕ, δηµοσιο̟οιεί ̟ερίληψη της υ̟οβαλλόµενης αίτησης τρο̟ο̟οίησης στην ιστοσελίδα 

της. Εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την ανωτέρω δηµοσιο̟οίηση, ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν 

έννοµο συµφέρον, µ̟ορούν να υ̟οβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. 

4. Οι υ̟οβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται α̟ό έγγραφα και στοιχεία ̟ου είναι 

αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα ή α̟ό 

̟ρόσω̟α ̟ου δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α̟ό τα αναγκαία για την 

τεκµηρίωσή τους στοιχεία, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τρο̟ο̟οίησης, σύµφωνα µε το κριτήριο του άρθρου 13, του 

ο̟οίου η αξιολόγηση ε̟ηρεάζεται α̟ό την ̟ροτεινόµενη µεταβολή, ό̟ως αυτό εξειδικεύεται 

στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, λαµβάνοντας υ̟όψη τυχόν υ̟οβαλλόµενες αντιρρήσεις 

και α̟οφασίζει για την τρο̟ο̟οίηση ή µη της άδειας ̟αραγωγής.  

 

Άρθρο 20 

∆ιαδικασία τρο̟ο̟οίησης της άδειας ̟αραγωγής για µεταβολές στην εταιρική 

σύνθεση ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου ορίστηκαν στην άδεια ως έχοντα την δυνατότητα 

εξασφάλισης  της χρηµατοδότησης του έργου. 

1. Αν ο Αδειούχος ̟ροτίθεται να τρο̟ο̟οιήσει τα στοιχεία της άδειας ̟αραγωγής ̟ου 

αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 18, µ̟ορεί: 

α) είτε, να γνωστο̟οιήσει στη ΡΑΕ τη ̟ρόθεσή του υ̟οβάλλοντας αίτηση για ̟ροκαταρκτική 

εξέταση της µεταβολής ̟ου ̟ροτίθεται να ̟ραγµατο̟οιήσει, 

β) είτε, να ̟ραγµατο̟οιήσει τη µεταβολή, χωρίς ̟ροηγούµενη ̟ροκαταρκτική εξέταση, 

υ̟οβάλλοντας αίτηση τρο̟ο̟οίησης της Άδειας. 

2. Ο Αδειούχος στις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ της ̟αρ. 1, υ̟οβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση, η ο̟οία θα 

̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν το αίτηµά 

του. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται α̟ό την α̟όδειξη καταβολής του ̟ροβλε̟όµενου 

αντα̟οδοτικού τέλους.  

3. Η ΡΑΕ και στις δύο ̟ερι̟τώσεις δηµοσιο̟οιεί την υ̟οβαλλόµενη αίτηση στην ιστοσελίδα 

της. Εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την ανωτέρω δηµοσιο̟οίηση, ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν 

έννοµο συµφέρον, µ̟ορούν να υ̟οβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι υ̟οβαλλόµενες 

αντιρρήσεις συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και τα στοιχεία ̟ου είναι αναγκαία για την 

τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου δεν έχουν έννοµο 

συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α̟ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, 

α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 
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4. Η ΡΑΕ µ̟ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την ̟αροχή, εντός τακτής 

̟ροθεσµίας, ̟ληροφοριών και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα ̟ροθεσµία 

̟αρέλθει ά̟ρακτη, η  αίτηση θεωρείται µη ̟λήρης και η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση. 

5. Η ΡΑΕ εξετάζει την υ̟οβαλλόµενη αίτηση σύµφωνα µε το κριτήριο της ̟ερί̟τωσης στ΄ του 

άρθρου 13, ό̟ως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, λαµβάνοντας υ̟όψη τις 

υ̟οβαλλόµενες αντιρρήσεις.   

6. Αν ο Αδειούχος έχει υ̟οβάλλει αίτηση για ̟ροκαταρκτική εξέταση της µεταβολής ̟ου 

̟ροτίθεται να ̟ραγµατο̟οιήσει, η ΡΑΕ α̟οφασίζει ε̟ί του αιτήµατος. Αν, ο αδειούχος, µετά 

την έκδοση θετικής α̟όφασης ̟ραγµατο̟οιήσει τη µεταβολή, υ̟οβάλει αµελλητί αίτηση 

τρο̟ο̟οίησης της άδειας, ̟ου συνοδεύεται α̟ό τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία ̟ου 

τεκµηριώνουν το αίτηµά του, χωρίς την υ̟οχρέωση καταβολής του ̟ροβλε̟όµενου 

αντα̟οδοτικού τέλους. Η αίτηση τρο̟ο̟οίησης στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν αναρτάται εκ νέου 

στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.  Εφόσον η µεταβολή ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε είναι σύµφωνη µε την 

µεταβολή ̟ου εξετάσθηκε κατά το ̟ροκαταρκτικό στάδιο, η ΡΑΕ α̟οφασίζει για την 

τρο̟ο̟οίηση της άδειας.  

Κάθε µεταβολή ̟ου δεν είναι σύµφωνη µε τη µεταβολή ̟ου εξετάσθηκε κατά το 

̟ροκαταρκτικό στάδιο, συνιστά νέα αίτηση τρο̟ο̟οίησης και ο αιτών υ̟οβάλει το αίτηµα 

σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αρ. 1 και ακολουθείται η διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται 

στις ̟αραγράφους 2 έως και 5. 

8. Η α̟όφαση για την τρο̟ο̟οίηση της άδειας ̟αραγωγής αναρτάται µε ε̟ιµέλεια της ΡΑΕ 

στην ιστοσελίδα της και κοινο̟οιείται στον αιτούντα και στην Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης 

Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής. Η α̟όφαση ε̟ί της ̟ροκαταρκτικής εξέτασης του αιτήµατος δεν δηµοσιο̟οιείται. 

9. Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια ̟αραγωγής σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται µεταβολή η 

ο̟οία δεν ̟ληροί το κριτήριο  στ' του άρθρου 13. 

 

Άρθρο 21 

Μεταβολή στοιχείων της άδειας ̟αραγωγής µε βεβαίωση 

1. Η Γραµµατεία της ΡΑΕ εκδίδει βεβαίωση για τη µεταβολή των στοιχείων της άδειας 

̟αραγωγής στις ̟ερι̟τώσεις α΄ β΄ και γ΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, καθώς και στις 

ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

α) αν ο αδειούχος µεταβάλλει την εταιρική σύνθεση έως ̟οσοστό 20% και για µια µόνον 

φορά, σε σχέση µε την εταιρική ή µετοχική σύνθεση ̟ου αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια 

̟αραγωγής, εφόσον τα ̟ρόσω̟α ̟ου µετέχουν στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο είναι αυτά 

̟ου εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση του έργου, 

β) αν ο αδειούχος µεταβάλλει την εταιρική σύνθεση ανεξαρτήτως ̟οσοστού, εφόσον το ή τα 

̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά, ̟ου µετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο είναι 

διαφορετικά α̟ό εκείνα ̟ου εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση του έργου,  

γ) αν ο Αδειούχος νοµικό ̟ρόσω̟ο, µεταβάλει την ε̟ωνυµία του, χωρίς να µεταβάλλεται η 

εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ερι̟τώσεων α΄ και β΄, 

δ) αν ο Αδειούχος νοµικό ̟ρόσω̟ο, µεταβάλει την εταιρική του µορφή, χωρίς να 

µεταβάλλεται η εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ερι̟τώσεων α΄ και 

β΄, 
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 ε) αν µειώνεται η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής χωρίς να ε̟έρχεται 

µεταβολή των ορίων  του γη̟έδου εγκατάστασης του σταθµού, άλλη α̟ό τον ̟εριορισµό του.  

Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για υδροηλεκτρικούς σταθµούς, 

στ) αν µεταβάλλεται ο τύ̟ος των ανεµογεννητριών µε µεταβολή της διαµέτρου ̟τερωτής ή αν 

µεταβάλλεται ο αριθµός τους, χωρίς υ̟έρβαση της φέρουσας ικανότητας. 

Στις ̟ερι̟τώσεις (α) και (β) ο Αδειούχος, οφείλει µε την αίτησή του, να συνυ̟οβάλλει 

υ̟εύθυνη δήλωση ότι ο τρό̟ος εξασφάλισης χρηµατοδότησης του έργου δεν έχει µεταβληθεί. 

2. Για τους Υβριδικούς Σταθµούς σε ̟ερί̟τωση: 

α) µεταβολής των στοιχείων της άδειας ̟αραγωγής ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις  α΄ έως 

δ΄ της ̟αρ. 1,  

β) µεταβολής της Εγκατεστηµένης ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής κατά τα ̟ροβλε̟όµενα 

στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, αν η µεταβολή ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται 

δεν αντίκειται στις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟αρ. 26 του άρθρου 2 του Νόµου και στους 

̟εριορισµούς και α̟αιτήσεις του νοµοθετικού και κανονιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τη 

δραστηριότητα αυτή, 

γ) αύξησης του µεγέθους των συστηµάτων α̟οθήκευσης και 

δ) αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων ̟λήρωσης των συστηµάτων α̟οθήκευσης. 

3. Για τη µεταβολή των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις ̟αραγράφους 1 και 2 , ο Αδειούχος 

υ̟οβάλει στη ΡΑΕ  αίτηση στην ο̟οία αναφέρει λε̟τοµερώς τη µεταβολή ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί, 

συνυ̟οβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα. Η Γραµµατεία της ΡΑΕ εκδίδει σχετική 

βεβαίωση µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της δήλωσης, την ο̟οία 

κοινο̟οιεί στην Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και αναρτά 

στην ιστοσελίδα της. Η ανωτέρω βεβαίωση ̟ροσαρτάται στην  Άδεια. 

4. Η ΡΑΕ µ̟ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την ̟αροχή, εντός τακτής 

̟ροθεσµίας, ̟ληροφοριών και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ̟ροθεσµία ̟αρέλθει 

ά̟ρακτη, η  ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση.  

 

Άρθρο 22 

Υ̟οχρέωση γνωστο̟οίησης σε ̟ερί̟τωση µεταβολής στοιχείων της  άδεια 

̟αραγωγής 

1. Ο Αδειούχος υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί αµελλητί στη ΡΑΕ και στην Υ̟ηρεσία 

Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, συνυ̟οβάλλοντας τα αναγκαία 

στοιχεία και έγγραφα, αλλαγές ̟ου αφορούν στην εταιρική του σύνθεση, ανεξαρτήτως 

̟οσοστού, εφόσον το έργο για το ο̟οίο έχει εκδοθεί η άδεια ̟αραγωγής βρίσκεται σε ̟ερίοδο 

δοκιµαστικής λειτουργίας ή σε λειτουργία. 

2. Ο Αδειούχος υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί αµελλητί στη ΡΑΕ, ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή των 

ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όταν αυτά αναγράφονται στην άδεια 

̟αραγωγής. Ειδικότερα:  

α) Για αιολικούς σταθµούς σε ̟ερί̟τωση µεταβολής:  

αα) του τύ̟ου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των ανεµογεννητριών 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ύργου και του συνοδευτικού εξο̟λισµού, ̟λην της 
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διαµέτρου της ̟τερωτής, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της 

Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής,  

ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθµού. 

β) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης: 

αα) του τύ̟ου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των στροβίλων και του συνοδευτικού 

εξο̟λισµού του σταθµού, ό̟ως του αγωγού ̟ροσαγωγής, των γεννητριών, των 

µετασχηµατιστών, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης 

Ισχύος Παραγωγής, 

ββ) των χαρακτηριστικών του κτιρίου ελέγχου του σταθµού 

γ) Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε ̟ερί̟τωση µεταβολής:  

αα) του τύ̟ου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος 

Παραγωγής του σταθµού, 

ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθµού. 

δ) Για σταθµούς βιοµάζας σε ̟ερί̟τωση µεταβολής:  

αα) του τύ̟ου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξο̟λισµού, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης 

Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθµού, 

ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου του σταθµού. 

 

Άρθρο 23 

Μετάβαση α̟ό το καθεστώς της εξαίρεσης/α̟αλλαγής  στο καθεστώς της άδειας 

̟αραγωγής 

1. Αίτηµα αύξησης ισχύος το ο̟οίο συνε̟άγεται την µετάβαση του έργου α̟ό το καθεστώς της 

εξαίρεσης/α̟αλλαγής στο καθεστώς της άδειας ̟αραγωγής, αξιολογείται ως νέα αίτηση, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 13 για το σύνολο της ισχύος µε την ε̟ιφύλαξη της 

̟αραγράφου 3.  

2.  Η αίτηση υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 3 έως 12. Το αντα̟οδοτικό 

τέλος καταβάλλεται για το σύνολο της ισχύος. 

3. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου έχει υλο̟οιηθεί το έργο, η ΡΑΕ  αξιολογεί την αίτηση σύµφωνα µε τα 

κριτήρια του άρθρου 13, µόνο ως  ̟ρος το τµήµα του ̟ροτεινόµενου έργου ̟ου δεν έχει 

υλο̟οιηθεί. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Άρθρο 24 

Υ̟οβολή αίτησης για τη χορήγηση  άδειας ̟αραγωγής 
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1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό ̟ου συνδέεται στο 

Σύστηµα ή στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται 

στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και στοιχεία ̟ου καθορίζονται στο 

Παράρτηµα 1 και το Μέρος 1 του Παραρτήµατος 3. 

2. Ειδικά για την κατάρτιση της ενεργειακής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε τον τύ̟ο 

̟ου καθορίζεται στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνονται υ̟όψη οι ρυθµίσεις του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά µε την 

α̟ορρόφηση και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό και ̟ρος το Σύστηµα α̟ό αναστρέψιµους 

υδροηλεκτρικούς σταθµούς ισχύος ανώτερης των 15 MW. Η ενεργειακή µελέτη ̟εριλαµβάνει 

τον ̟ρογραµµατισµό της λειτουργίας όλων των µονάδων του Υβριδικού Σταθµού σε ετήσια 

βάση και για κάθε ώρα κατανοµής. Στα α̟οτελέσµατα της µελέτης αυτής ̟εριλαµβάνονται 

αναλυτικοί ̟ίνακες και ευκρινή διαγράµµατα της ̟αραγόµενης ή α̟ορροφούµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό κάθε µονάδα του σταθµού, τα ο̟οία α̟οτυ̟ώνουν την ωριαία 

λειτουργία του σταθµού σε ετήσια βάση.   

3. Για την κατάρτιση του Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου, σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται 

στο Μέρος 6 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνεται υ̟όψη ότι η τιµολόγηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας ̟ου εγχέεται α̟ευθείας στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο γίνεται σύµφωνα 

µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 13 του Νόµου. Η τιµολόγηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου α̟ορροφάται α̟ό το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο για την 

̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού, καθώς και αυτής ̟ου εγχέεται στο 

Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής του σταθµού, 

γίνεται σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του αιτούντος για την Οριακή Τιµή Συστήµατος για κάθε 

ώρα κατανοµής του έτους υ̟ολογισµού, µε βάση τις αντίστοιχες τιµές του ̟ρόσφατου 

ολοκληρωµένου ηµερολογιακού έτους λειτουργίας του Συστήµατος, τις ο̟οίες δηµοσιο̟οιεί ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

 

Άρθρο 25 

Ε̟εξεργασία Αιτήσεων 

  1.       Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό 

̟ου συνδέεται α̟ευθείας στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, η ΡΑΕ λαµβάνει υ̟όψη τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα: 

α. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία 

για τον σχεδιασµό του Σταθµού, καθώς και τα α̟οτελέσµατα της ενεργειακής µελέτης ̟ου 

υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε το Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, ικανο̟οιούνται οι ̟εριορισµοί 

̟ου τίθενται α̟ό το Νόµο και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

    Για την ̟λήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του 

σταθµού, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 26 του άρθρου 2 

του Νόµου, λαµβάνονται υ̟όψη µόνον οι µονάδες ΑΠΕ ̟ου συνδέονται στο Σύστηµα, α̟’ 

ευθείας ή µέσω του ∆ικτύου. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού, ̟ου δεν συνδέονται 

στο δίκτυο ούτε λειτουργούν ̟αράλληλα µε αυτό και τροφοδοτούν α̟ευθείας τις α̟ο-

θηκευτικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµ̟ί̟τουν στον ανωτέρω ̟εριορισµό.  
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    Για τον υ̟ολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου α̟ορρόφησε ο σταθµός α̟ό το δίκτυο 

για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην 

̟ερί̟τωση β΄ της ̟αρ. 26 του άρθρου 2 του Νόµου, δεν λαµβάνονται υ̟όψη οι ώρες 

κατανοµής, κατά τις ο̟οίες ο σταθµός α̟ορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατό̟ιν σχετικής 

εντολής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τη διασφάλιση της ε̟άρκειας δυναµικού 

̟αραγωγής ή της ̟εραιτέρω αξιο̟οίησης σταθµών ΑΠΕ. 

β. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα α̟οτελέσµατα της 

ενεργειακής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται, ε̟ιτυγχάνεται αύξηση της διείσδυσης ενέργειας ΑΠΕ 

στο Σύστηµα. Η εξέταση βασίζεται:  

α) Στην ηλεκτρική ενέργεια ̟ου εγχέεται ανά έτος α̟’ ευθείας στο Σύστηµα ή το 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του σταθµού,  

β) Στην ηλεκτρική ενέργεια ̟ου εγχέεται ανά έτος στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 

και ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής του σταθµού και 

γ) Στην ηλεκτρική ενέργεια ̟ου α̟ορροφάται α̟ό το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 

για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού. 

     Η συνολικά εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει το 40% 

της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου ̟αράγεται σε ετήσια βάση α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του σταθµού. 

Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου εγχέεται στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 

σε ετήσια βάση, υ̟ολογίζεται µε αφαίρεση της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου α̟ορρόφησε ο 

σταθµός α̟ό αυτήν ̟ου συνολικά ̟αρέδωσε στο Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο.    

3. Σε ̟ερί̟τωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων, λαµβάνεται υ̟όψη ο βαθµός ικανο-

̟οίησης των αναγκών του Συστήµατος. 

4. Αν ένας α̟ό τους ανωτέρω ̟εριορισµούς και ̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγηση της άδειας 

̟αραγωγής δεν ικανο̟οιείται, η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση. 

 

Άρθρο 26 

Στοιχεία άδειας ̟αραγωγής  

Πέραν των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 3 του άρθρου 3 του Νόµου, η άδεια 

̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό ̟ου συνδέεται α̟ευθείας στο Σύστηµα ή στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ̟εριλαµβάνει ε̟ι̟λέον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

των µονάδων ̟λήρωσης των συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού, 

β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων α̟οθήκευσης ενέργειας, 

γ) Το ̟οσοστό της ισχύος λειτουργίας των α̟οθηκευτικών µονάδων του σταθµού σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόµου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Άρθρο 27 
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Γνωστο̟οίηση στοιχείων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

1. Με την α̟όφαση της ΡΑΕ η ο̟οία εκδίδεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του 

άρθρου 6 του Νόµου, καθορίζονται τα στοιχεία τα ο̟οία ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµέ-

νων Νησιών γνωστο̟οιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο για την υ̟οβολή αίτησης για χορήγηση 

άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό, σε Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί. Ο ∆ιαχειριστής Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατό̟ιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, χορηγεί τα στοιχεία αυτά 

εντός ̟ροθεσµίας ενός (1) µηνός α̟ό την υ̟οβολή της σχετικής αίτησης. 

2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ενδιαφερόµενος αµφισβητεί κά̟οια α̟ό τα στοιχεία ̟ου γνωστο̟οίησε 

ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, συγκροτείται Ε̟ιτρο̟ή φιλικών 

δια̟ραγµατεύσεων ̟ου α̟οτελείται α̟ό έναν εκ̟ρόσω̟ο κάθε µέρους και έναν εκ̟ρόσω̟ο 

της ΡΑΕ. Η α̟όφαση της ΡΑΕ είναι δεσµευτική για τα µέρη. 

 

Άρθρο 28 

Υ̟οβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό 

1. Για την υ̟οβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται 

σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα 

και στοιχεία ̟ου καθορίζονται στα Παραρτήµατα 1 και 3.  

2. Με την αίτηση για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό υ̟οβάλλεται και 

̟ρόταση τιµολόγησης για την διαθεσιµότητα ισχύος του σταθµού, την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

εγχέεται α̟ό τις ελεγχόµενες µονάδες του σταθµού και την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

α̟ορροφάται για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού. Ο 

ενδιαφερόµενος καταρτίζει τις ̟ροτάσεις αυτές, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 13 του 

Νόµου και λαµβάνοντας υ̟όψη τα στοιχεία ̟ου έχει γνωστο̟οιήσει ο ∆ιαχειριστής Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε το άρθρο 27 και τα α̟οτελέσµατα της 

τεχνικοοικονοµικής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3.  

3. Η ̟ρόταση τιµολόγησης καταρτίζεται, λαµβάνοντας υ̟όψη την α̟όφαση της ΡΑΕ ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 29, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί,  και σύµφωνα µε τα 

ακόλουθα:  

α) Για την τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου εγχέει ο Υβριδικός Σταθµός στο δίκτυο 

του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής 

του (€/MWh), υ̟ολογίζεται το µέσο οριακό κόστος ̟αραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου 

εκτιµάται ότι θα υ̟οκαταστήσει η ̟αραγωγή του Υβριδικού Σταθµού. Ως βάση για τον 

υ̟ολογισµό της τιµής λαµβάνεται το µέσο ετήσιο µεταβλητό κόστος των συµβατικών 

µονάδων αιχµής ̟ου λειτούργησαν το έτος αναφοράς. Ως συµβατικές µονάδες αιχµής 

αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος νοούνται οι συµβατικές µονάδες ̟αραγωγής, οι ο̟οίες 

λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µικρότερο του 30% του έτους αναφοράς. Στο χρονικό 

αυτό διάστηµα δεν ̟εριλαµβάνονται οι ̟ερίοδοι συντήρησης ή βλάβης των µονάδων. Το 

κόστος αυτό υ̟ολογίζεται λαµβανοµένων υ̟όψη των εξής στοιχείων µεταβλητού κόστους: 

αα) καυσίµου,  

ββ) λειτουργίας και συντήρησης και 

γγ) αγοράς δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων ̟ου αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

υ̟οκαθίσταται α̟ό τις µονάδες του Υβριδικού Σταθµού κατά τις ώρες ̟αροχής εγγυηµένης 
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ισχύος. Ως τιµή αγοράς δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων, λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή µε 

βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων, κατά το 

τελευταίο τρίµηνο ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί ̟ροβλέ̟εται, βάσει των διατάξεων του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ειδικός τρό̟ος υ̟ολογισµού του ̟λήρους 

µεταβλητού κόστους λειτουργίας των µονάδων αιχµής, το ο̟οίο ενσωµατώνει τα ως άνω 

διακριτά στοιχεία µεταβλητού κόστους, λαµβάνεται υ̟όψη το κόστος αυτό.  

β) Η τιµολόγηση της ενέργειας ̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α̟ό το δίκτυο του Μη 

∆ιασυνδεδεµένου Νησιού για την ̟λήρωση του συστήµατος α̟οθήκευσής του (€/MWh), 

λαµβάνει υ̟όψη το µέσο µεταβλητό κόστος ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 

συµβατικών µονάδων βάσης κατά το έτος αναφοράς. Ως συµβατικές µονάδες βάσης 

αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος νοούνται οι µονάδες ̟αραγωγής, οι ο̟οίες λειτουργούν 

για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 70% του έτους αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστηµα 

δεν ̟εριλαµβάνονται οι ̟ερίοδοι συντήρησης ή βλάβης των µονάδων. Το µέσο µεταβλητό 

κόστος ̟αραγωγής υ̟ολογίζεται σε ετήσια βάση, λαµβανοµένων υ̟όψη των εξής µεταβλητών 

στοιχείων κόστους: 

αα) καυσίµου,  

ββ) λειτουργίας και συντήρησης και  

γγ) αγοράς δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων ̟ου αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

α̟ορροφάται α̟ό το δίκτυο για την ̟λήρωση του συστήµατος α̟οθήκευσης του Υβριδικού 

Σταθµού. Ως τιµή αγοράς δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή µε 

βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές  δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων, κατά το 

τελευταίο τρίµηνο ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί ̟ροβλέ̟εται, βάσει των διατάξεων του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ειδικός τρό̟ος υ̟ολογισµού του ̟λήρους 

µεταβλητού κόστους λειτουργίας των µονάδων βάσης, το ο̟οίο ενσωµατώνει τα ως άνω 

διακριτά στοιχεία µεταβλητού κόστους, λαµβάνεται υ̟όψη το κόστος αυτό.  

γ) Η τιµή, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, η διαθεσιµότητα ισχύος των 

µονάδων ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ̟ου συνδέεται στο δίκτυο Μη 

∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, υ̟ολογίζεται ως το 1/12 του αθροίσµατος των εξής ̟αραγόντων:  

αα) της ετήσιας ε̟ιβάρυνσης ̟ου αντιστοιχεί στην α̟όσβεση του εκτιµώµενου κεφαλαιουχι-

κού κόστους κατασκευής, λαµβάνοντας υ̟όψη την εύλογη α̟όδοση των ε̟ενδεδυµένων 

κεφαλαίων, νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού ̟αραγωγής, ό̟ως αυτός ορίζεται στην 

̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 3 του άρθρου 13  του Νόµου, ισχύος και τεχνολογίας αντίστοιχης µε τις 

ανάγκες του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, και  

ββ) του ετήσιου σταθερού κόστους λειτουργίας του νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού.  

Για τον υ̟ολογισµό της ετήσιας ε̟ιβάρυνσης ̟ου αναφέρεται στην ̟ερί̟τωση α΄, ως εύλογη 

α̟όδοση των ε̟ενδεδυµένων κεφαλαίων θεωρείται η α̟όδοση ε̟ενδυτικού σχεδίου 

ισοδύναµου κινδύνου και ως χρόνος οικονοµικής ζωής της ε̟ένδυσης λαµβάνεται ο εύλογος 

χρόνος ̟ου ο σταθµός θεωρείται λειτουργικός. 

 

Άρθρο 29 

Τιµολόγηση 
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1. Η τιµολόγηση, για τη διαθεσιµότητα ισχύος του σταθµού, την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

εγχέεται α̟ό τις ελεγχόµενες µονάδες του σταθµού και την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 

α̟ορροφάται για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού, γίνεται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 13 του Νόµου, και τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο 

Κεφάλαιο αυτό.  

2. Οι τιµές είναι ενιαίες για όλους τους Υβριδικούς Σταθµούς ̟ου λειτουργούν στο ίδιο 

αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι 

σταθµοί αυτοί χρησιµο̟οιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και 

̟εριορισµούς.  Η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει µε α̟όφασή της ̟ου αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της, τις τιµές ̟ου ισχύουν για υβριδικούς σταθµούς ̟ου συνδέονται σε συγκεκριµένο 

αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα, καθώς και τους αντίστοιχους όρους και ̟εριορισµούς 

λειτουργίας των σταθµών.  

3. Οι τιµές ̟ου καθορίζονται στην άδεια ̟αραγωγής δύνανται να ανα̟ροσαρµόζονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. 

 

Άρθρο 30 

Ε̟εξεργασία Αιτήσεων 

 1.   Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό 

στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ΡΑΕ λαµβάνει υ̟όψη τα κριτήρια αξιολόγησης ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα:  

α. Για την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης, εξετάζεται αν τα δεδοµένα ̟ου 

χρησιµο̟οιήθηκαν για την εκ̟όνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης, ταυτίζονται ή είναι 

συµβατά µε τα δεδοµένα ̟ου έχει γνωστο̟οιήσει ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 27. Αν υ̟άρχουν α̟οκλίσεις α̟ό τα 

ανωτέρω στοιχεία, οι ο̟οίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ 

α̟ορρί̟τει την αίτηση. 

β. Για την αξιολόγηση της συµβατότητας του Υβριδικού Σταθµού µε το Αυτόνοµο Ηλεκτρικό 

Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και για την ασφάλεια και ευστάθεια της λειτουργίας 

του, εξετάζεται αν το µέγεθος και ο σχεδιασµός του σταθµού, καθώς και ο ̟ροτεινόµενος 

τρό̟ος λειτουργίας του είναι συµβατά µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Αυτόνοµου 

Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Για το σκο̟ό αυτό, η ΡΑΕ αιτείται 

την γνώµη του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών διαβιβάζοντάς του όλα τα 

αναγκαία στοιχεία. Ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εκτιµά τη συµβατότητα 

του σταθµού και του ̟ροτεινόµενου τρό̟ου λειτουργίας του, µε τη λειτουργία του αυτόνοµου 

ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ εντός 

̟ροθεσµίας είκοσι ̟έντε (25) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή των στοιχείων. Το ̟οσοστό ̟ου 

αναφέρεται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόµου ορίζεται σε 100%, µε την ε̟ιφύλαξη 

διαφορετικής αιτιολογηµένης εισήγησης του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε 

βάση τα ανωτέρω στοιχεία. 

γ. Για την αξιολόγηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού, εξετάζεται 

αν, σύµφωνα µε τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία, καθώς και τα α̟οτελέσµατα της 

τεχνικοοικονοµικής Μελέτης, ̟ληρούνται οι ̟εριορισµοί ̟ου τίθενται α̟ό το Νόµο και τον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 
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    Για την ̟λήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του 

σταθµού, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 26 του άρθρου 2 

του Νόµου, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο οι µονάδες ΑΠΕ ̟ου συνδέονται στο δίκτυο του Μη 

∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού ̟ου δεν συνδέονται στο 

δίκτυο ούτε λειτουργούν ̟αράλληλα µε αυτό και τροφοδοτούν α̟’ ευθείας τις α̟οθηκευτικές 

µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµ̟ί̟τουν στον ανωτέρω ̟εριορισµό.  

   Για τον υ̟ολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου α̟ορρόφησε ο σταθµός α̟ό το δίκτυο για 

την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσης, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο οι ώρες κατά τις 

ο̟οίες η υ̟ολογιζόµενη σε ωριαία βάση διαφορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι θετική. Η 

διαφορά αυτή ορίζεται ως η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου α̟ορρόφησε ο σταθµός α̟ό το δίκτυο 

µείον την ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό µονάδες ΑΠΕ του υβριδικού σταθµού και 

α̟οθηκεύεται. 

    Για τον υ̟ολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου χρησιµο̟οιείται για την ̟λήρωση των 

συστηµάτων α̟οθήκευσης του σταθµού, δεν λαµβάνονται υ̟όψη οι ώρες λειτουργίας του 

αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος, κατά τις ο̟οίες ο σταθµός α̟ορρόφησε ηλεκτρική 

ενέργεια, κατό̟ιν σχετικής εντολής του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τη 

διασφάλιση της ε̟άρκειας δυναµικού ̟αραγωγής ή της ̟εραιτέρω αξιο̟οίησης σταθµών 

ΑΠΕ . 

δ. Η µείωση της ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό συµβατικά καύσιµα για την κάλυψη 

των αναγκών των καταναλωτών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις  της ̟αρ. 2 του 

άρθρου 6 του Νόµου, υ̟ολογίζεται µε βάση τα α̟οτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής 

Μελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό τον αιτούντα και δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ολεί̟εται του 40% της 

συνολικά ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του σταθµού.  

ε. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης και την εξέταση της λειτουργίας του 

σταθµού ελέγχεται η ελάχιστη α̟οθηκευµένη ενέργεια ̟ου ο σταθµός ̟ρέ̟ει να διατηρεί στο 

α̟οθηκευτικό του σύστηµα, ώστε να διασφαλίζεται η ̟αροχή της εγγυηµένης ισχύος σε 

̟εριόδους ανε̟αρκούς ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του σταθµού. 

Η ελάχιστη ενέργεια αυτή εκφράζεται σε MWh ̟αραγωγής των µονάδων ελεγχόµενης 

̟αραγωγής του σταθµού και θα ̟ρέ̟ει να α̟οτρέ̟ει την εν γένει α̟ορρόφηση ηλεκτρικής 

ενέργειας συµβατικών µονάδων για τη διασφάλιση της ̟αροχής εγγυηµένης ισχύος του 

Υβριδικού Σταθµού. 

στ. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης εξετάζεται εάν η λειτουργία του 

Υβριδικού σταθµού ε̟ηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργία των σταθµών ΑΠΕ ̟ου είναι συνδε-

δεµένα στο αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα και δεν α̟οτελούν µέρος του Υβριδικού. 

2. Σε ̟ερί̟τωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων λαµβάνεται υ̟όψη ο βαθµός ικανο̟οίη-

σης των αναγκών του συστήµατος. 

3. Αν ένας α̟ό τους ανωτέρω ̟εριορισµούς και ̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγηση της άδειας 

̟αραγωγής δεν ̟ληρούται η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση. 

 

Άρθρο 31 

∆ιόρθωση τεχνικοοικονοµικής µελέτης 

     Αν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ δια̟ιστώσει ότι η υ̟οβληθείσα τεχνικοοι-

κονοµική µελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των ο̟οίων δεν ήταν δυνατό να γνω-

ρίζει ο αιτών κατά την εκ̟όνηση της, η ΡΑΕ µ̟ορεί να ζητήσει την υ̟οβολή, εντός τακτής 
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̟ροθεσµίας, νέας τεχνικοοικονοµικής µελέτης. Αν η ανωτέρω ̟ροθεσµία ̟αρέλθει ά̟ρακτη, η 

ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση.   

 

Άρθρο 32 

Στοιχεία άδειας ̟αραγωγής 

Πέραν των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 3 του άρθρου 3 του Νόµου, η άδεια 

̟αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, ̟εριλαµβάνει και τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

των µονάδων ̟λήρωσης των συστηµάτων α̟οθήκευσης. 

β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων α̟οθήκευσης ενέργειας. 

γ) Την τιµή µε την ο̟οία τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, η διαθεσιµότητα της εγγυηµένης  

ισχύος α̟ό τον Υβριδικό Σταθµό (€/MW). 

δ) Την τιµή µε την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου εγχέεται στο δίκτυο α̟ό τις 

µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού (€/MWh). 

ε) Την τιµή µε την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός 

Σταθµός α̟ό το δίκτυο, για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσής του (€/MWh). 

στ) Τους όρους της σύµβασης ̟ώλησης µε τον ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών της 

ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού.  

ζ) Τους όρους α̟ορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό το δίκτυο για την ̟λήρωση των 

συστηµάτων α̟οθήκευσης. 

η) Τις ώρες του έτους, κατά τις ο̟οίες ο Υβριδικός Σταθµός υ̟οχρεούται να ̟αρέχει την 

εγγυηµένη του ισχύ. 

θ) Το ̟οσοστό της ισχύος λειτουργίας των α̟οθηκευτικών µονάδων του σταθµού, σύµφωνα µε 

το άρθρο 10 ̟αράγραφος 2 του Νόµου. 

ι) Την ε̟ιλογή διενέργειας ή µη συµψηφισµού, σε ωριαία βάση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 

13 ̟αράγραφος  3 ̟ερί̟τωση ε’ του Νόµου.  

ια) Την ελάχιστη α̟οθηκευµένη ενέργεια ̟ου ο σταθµός θα ̟ρέ̟ει να διατηρεί στο 

α̟οθηκευτικό του σύστηµα, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση ε΄του άρθρου 30.    

Ιβ) Την ̟ροθεσµία για την υ̟ογραφή της Σύµβασης Πώλησης και της Σύµβασης Σύνδεσης 

µεταξύ του ̟αραγωγού και του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

ΑΠΕ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΈΝΑ 

ΝΗΣΙΑ 

 

Άρθρο  33 

Υ̟οβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας ̟αραγωγής 
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1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για σταθµούς ΑΠΕ ̟ου εγκαθίστανται σε νησιά 

̟ου συνδυάζονται µε εγκατάσταση µονάδας ̟αραγωγής νερού µέσω αφαλάτωσης, κατά την 

έννοια των διατάξεων της ̟αρ. 12 του άρθρου 3 του Νόµου, ό̟ως ισχύει, υ̟οβάλλονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται 

σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα 

και στοιχεία ̟ου καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό και το Παράρτηµα 2. Με την αίτηση ο 

αιτών οφείλει να υ̟οβάλει συµβάσεις για την ̟ώληση του ̟αραγόµενου νερού α̟ό τη 

µονάδα αφαλάτωσης µεταξύ του αιτούντος και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή των οικείων ΟΤΑ. 

2. Ειδικά για την κατάρτιση της ειδικής τεχνικοοικονοµικής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται 

σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος 2, λαµβάνονται 

υ̟όψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ̟ρογραµµατισµός λειτουργίας των µονάδων ΑΠΕ 

και των µονάδων αφαλάτωσης. Η  µελέτη αυτή ̟εριλαµβάνει τον ̟ρογραµµατισµό της 

λειτουργίας όλων των µονάδων του σταθµού σε ετήσια βάση και για κάθε ώρα κατανοµής. 

Στα α̟οτελέσµατα της µελέτης αυτής ̟εριλαµβάνονται αναλυτικοί ̟ίνακες και ευκρινή 

διαγράµµατα της ̟αραγόµενης ή α̟ορροφούµενης ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό κάθε µονάδα 

του σταθµού (µονάδες ΑΠΕ, µονάδα αφαλάτωσης, τυχόν µονάδα α̟οθήκευσης κλ̟), καθώς 

και της α̟οδιδόµενης και α̟ορροφούµενης α̟ό το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τα ο̟οία 

α̟οτυ̟ώνουν την ωριαία λειτουργία του σταθµού σε ετήσια βάση.  Τα αναγκαία στοιχεία για 

την εκ̟όνηση της ενεργειακής µελέτης διατίθενται α̟ό τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατ' 

αναλογία µε τις διατάξεις του άρθρου 27.  

3. Για την κατάρτιση του Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου, σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται 

στο Μέρος 6 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνονται, ε̟ι̟λέον, υ̟όψη τα έσοδα α̟ό τη 

δραστηριότητα ̟ώλησης του ̟αραγόµενου νερού, βάσει των σχετικών συµβάσεων ̟ου 

υ̟οβάλλονται µε την αίτηση, καθώς και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό το 

δίκτυο για τη λειτουργία της µονάδας αφαλάτωσης κατά τις ώρες ανε̟αρκούς ̟αραγωγής 

των µονάδων ΑΠΕ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο Μη ∆ιασυνδεδεµένο Νησί λειτουργεί αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και υ̟ολογίζεται Οριακή Τιµή Συστήµατος µέσα α̟ό διαδικασία 

Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, η ως άνω εκτίµηση γίνεται λαµβάνοντας υ̟όψη 

τα αντίστοιχα α̟ολογιστικά στοιχεία του έτους αναφοράς. 

 

Άρθρο 34 

Ε̟εξεργασία Αιτήσεων 

  1.       Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για σταθµό ΑΠΕ ̟ου 

συνδυάζεται µε µονάδες αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων της ̟αρ. 12 του άρθρου 

3 του Νόµου, η ΡΑΕ λαµβάνει υ̟όψη τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 13, τον Οδηγό 

Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα: 

α. Εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία για τον σχεδιασµό του Σταθµού, 

καθώς και τα α̟οτελέσµατα της ειδικής τεχνικοοικονοµικής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται 

σύµφωνα µε το Μέρος 2 του Παραρτήµατος 2, ικανο̟οιούνται οι ̟εριορισµοί ̟ου τίθενται 

α̟ό το Νόµο και τους κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, ∆ιαχείρισης ∆ικτύου και ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.  

Για την ̟λήρωση του όρου σχετικά µε την εγκατεστηµένη ισχύ των µονάδων ΑΠΕ σε σχέση µε 

την εγκατεστηµένη ισχύ της µονάδας αφαλάτωσης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 

12 του άρθρου 3 του Νόµου, λαµβάνονται υ̟όψη µόνον οι µονάδες ΑΠΕ ̟ου συνδέονται στο 
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δίκτυο. Οι µονάδες ΑΠΕ του Σταθµού ̟ου δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν 

̟αράλληλα µε αυτό και τροφοδοτούν α̟ευθείας τη µονάδα αφαλάτωσης, ενδεχοµένως µέσω 

α̟οθηκευτικών συστηµάτων, δεν εµ̟ί̟τουν στον ανωτέρω ̟εριορισµό. 

β. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα α̟οτελέσµατα της ειδικής 

τεχνικοοικονοµικής µελέτης ̟ου υ̟οβάλλεται, είναι δυνατή η λειτουργία του σταθµού ΑΠΕ 

και της µονάδας αφαλάτωσης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιό̟ιστη 

λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού και χωρίς να ε̟ηρεάζεται, σε αξιοσηµείωτο 

βαθµό, η λειτουργία των αδειοδοτηµένων, κατά το χρόνο υ̟οβολής της αίτησης στη ΡΑΕ, 

σταθµών ΑΠΕ. Στην έννοια των αδειοδοτηµένων σταθµών ̟εριλαµβάνεται η χορήγηση 

άδειας ̟αραγωγής ή δεσµευτικής ̟ροσφοράς σύνδεσης για σταθµούς ̟ου εξαιρούνται α̟ό 

την υ̟οχρέωση λήψης άδειας ̟αραγωγής. 

2. Για την αξιολόγηση της συµβατότητας του ̟ροτεινόµενου σταθµού µε το ηλεκτρικό 

σύστηµα του νησιού στο ο̟οίο θα εγκατασταθεί, καθώς ε̟ίσης και για την ασφάλεια και 

ευστάθεια της λειτουργίας του, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώµη του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, δια-

βιβάζοντάς του όλα τα αναγκαία στοιχεία. Ο ∆ιαχειριστής, εκτιµά τη συµβατότητα του 

σταθµού και του ̟ροτεινόµενου τρό̟ου λειτουργίας του, µε τη λειτουργία του ηλεκτρικού 

συστήµατος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ εντός ̟ροθεσµίας είκοσι 

̟έντε (25) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή των στοιχείων. 

3. Σε ̟ερί̟τωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων της κατηγορίας αυτής, λαµβάνεται 

υ̟όψη ο βαθµός ικανο̟οίησης των αναγκών σε νερό. 

4. Αν ένας α̟ό τους ανωτέρω ̟εριορισµούς και ̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγηση τη άδειας δεν 

ικανο̟οιείται, η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση. 

5. Α̟ό την υ̟οβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για σταθµό ΑΠΕ ̟ου 

συνδυάζεται µε µονάδα αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων της ̟αρ. 12 του άρθρου 

3 του Νόµου, η ΡΑΕ δεν αξιολογεί ή διακό̟τει την αξιολόγηση τυχόν άλλων αιτήσεων ̟ου 

έχουν υ̟οβληθεί για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής και αφορούν το ίδιο ηλεκτρικό σύστηµα 

νησιού ή  µε τις ο̟οίες δια̟ιστώνεται γενικότερα σύγκρουση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο. 

 

Άρθρο 35 

∆ιόρθωση τεχνικοοικονοµικής µελέτης 

Αν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ δια̟ιστώσει ότι η υ̟οβληθείσα ειδική τεχνικοοι-

κονοµική µελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των ο̟οίων δεν ήταν δυνατό να γνω-

ρίζει ο αιτών κατά την εκ̟όνηση της, ή κατά την κρίση της α̟αιτείται ̟εραιτέρω διερεύνηση 

συγκεκριµένων ̟αραµέτρων και δεδοµένων, η ΡΑΕ µ̟ορεί να ζητήσει την υ̟οβολή, εντός 

τακτής ̟ροθεσµίας, νέας ή συµ̟ληρωµατικής  τεχνικοοικονοµικής µελέτης. Αν η ανωτέρω 

̟ροθεσµία ̟αρέλθει ά̟ρακτη, η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση.   

 

Άρθρο 36 

Στοιχεία άδειας ̟αραγωγής 

Πέραν των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 3 του άρθρου 3 του Νόµου, η άδεια 

̟αραγωγής για σταθµό ΑΠΕ ̟ου συνδυάζεται µε µονάδα αφαλάτωσης κατά την έννοια των 

διατάξεων της ̟αρ. 12 του άρθρου 3 του Νόµου, ̟εριλαµβάνει ε̟ι̟λέον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
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α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

β) Το είδος, τη χρησιµο̟οιούµενη τεχνολογία, το µέγεθος και τα βασικά χαρακτηριστικά  των 

µονάδων της αφαλάτωσης ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο. 

γ) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των τυχόν συστηµάτων α̟οθήκευσης ενέργειας 

̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο. 

δ) Τον αντισυµβαλλόµενο φορέα για την διάθεση του νερού στις οικείες συµβάσεις ̟ου 

̟ροσκοµίστηκαν µε την αίτηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ  

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

Άρθρο 37 

Υ̟οβολή και αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής α̟ό ηλιοθερµικούς 

σταθµούς 

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής για ηλιοθερµικούς σταθµούς κατά την έννοια 

της ̟αρ. 14 του άρθρου 2 του Νόµου, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται 

στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και στοιχεία ̟ου καθορίζονται στο 

Παράρτηµα αυτό, καθώς και στο Παράρτηµα 6. 

2. Για την αξιολόγηση της αίτησης ως ̟ρος την χρήση ενέργειας ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό φυσικό 

αέριο, LPG, ντίζελ, βιοντίζελ ή άλλα βιοκαύσιµα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 13 

̟αράγραφος 1 ̟ερί̟τωση ε΄ του Νόµου, λαµβάνεται υ̟όψη η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας 

για την χρήση του βοηθητικού καυσίµου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον 

Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων για Ηλιοθερµικούς Σταθµούς. Για την εξέταση τήρησης της 

µέγιστης ενέργειας  βοηθητικού καυσίµου ̟ου ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιηθεί,  το 

αναφερόµενο στις ως άνω διατάξεις νόµου ̟οσοστό ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας  θερµικής 

ενέργειας ̟ου ̟αράγεται α̟ό τη χρήση των συµβατικών καυσίµων (φυσικό αέριο, LPG, 

ντίζελ) ̟ρος την ετήσια θερµική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες αξιο̟οίησης της 

ηλιακής ενέργειας (ηλιακό ̟εδίο).  

3. Η άδεια ̟αραγωγής α̟ό ηλιοθερµικούς σταθµούς στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά ̟έραν 

των ̟ροβλε̟οµένων στο Παράρτηµα 8 γενικών όρων ̟εριλαµβάνει και τους ειδικούς όρους 

του Παραρτήµατος 9. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Αξιολόγηση αιτήσεων ̟ου αφορούν σταθµούς Συµ̟αραγωγής Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Α̟όδοσης (ΣΗΘΥΑ) 

 

Άρθρο 38 

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής α̟ό σταθµούς Συµ̟αραγωγής Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Α̟όδοσης, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται 

στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τον τύ̟ο ̟ου καθορίζεται στο 
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Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και στοιχεία ̟ου καθορίζονται στο 

Παράρτηµα αυτό καθώς και στο Παράρτηµα 7. 

2. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ̟αραγωγής σε σταθµούς ΣΗΘΥΑ καθώς και οι αιτήσεις 

τρο̟ο̟οίησης ̟ου εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3734/2009, 

αξιολογούνται ως ̟ρος την ενεργειακή τους α̟οδοτικότητα σύµφωνα µε τα κριτήρια του 

άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων για Σταθµούς ΣΗΘΥΑ, λαµβάνοντας υ̟όψη 

και τις α̟οφάσεις ̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3734/2009. 

3. Ο αιτών για την τεκµηρίωση της ενεργειακής α̟οδοτικότητας του έργου υ̟οβάλλει, µε τα 

στοιχεία ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Παράρτηµα 1 – Μέρος 3, και τη Φόρµα υ̟οβολής δεδοµένων 

ισοζυγίων α̟ό ΣΗΘΥΑ µε συµβατικά καύσιµα ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο Παράρτηµα 7. 

4. Οι άδειες ̟αραγωγής για σταθµούς ΣΗΘΥΑ ̟εριλαµβάνουν τους ειδικούς όρους του 

Παραρτήµατος 10. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Άρθρο 39 

1. Η άδεια ̟αραγωγής µεταβιβάζεται µε α̟όφαση ΡΑΕ, εφόσον δεν ̟αραβιάζονται οι 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ̟ροστασία του ανταγωνισµού. 

2. Με τη µεταβίβαση της άδειας ̟αραγωγής, ο νέος κάτοχος της άδειας υ̟εισέρχεται στο 

σύνολο των δικαιωµάτων και υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό αυτήν. 

 

Άρθρο 40 

∆ιαδικασία µεταβίβασης άδειας ̟αραγωγής  

1. O κάτοχος της άδειας ̟αραγωγής υ̟οβάλει στη ΡΑΕ αίτηση µεταβίβασης της άδειας στην 

ο̟οία αναφέρεται το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ̟ρόκειται να µεταβιβασθεί η άδεια. Με την αίτηση 

του κατόχου της άδειας ̟αραγωγής συνυ̟οβάλλεται δήλωση α̟οδοχής µεταβίβασης α̟ό το 

̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ̟ρόκειται να µεταβιβασθεί η άδεια. Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση 

συνοδεύεται α̟ό τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο Παράρτηµα 5. 

2. Η ΡΑΕ µ̟ορεί να ζητά εγγράφως εντός τακτής ̟ροθεσµίας α̟ό τον κάτοχο της άδειας 

̟αραγωγής και το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ̟ρόκειται να µεταβιβασθεί η άδεια, την ̟αροχή ̟λη-

ροφοριών και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων, ̟ου κατά την κρίση της α̟αιτούνται για την 

αξιολόγηση της αίτησης µεταβίβασης. Αν η ̟ροθεσµία ̟ου έχει ταχθεί ̟αρέλθει ά̟ρακτη, η  

αίτηση θεωρείται µη ̟λήρης και η ΡΑΕ α̟ορρί̟τει την αίτηση.  

3. Η ΡΑΕ δηµοσιο̟οιεί ̟ερίληψη της υ̟οβαλλόµενης αίτησης στην ιστοσελίδα της. Εντός 

δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την ανωτέρω δηµοσιο̟οίηση, ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν έννοµο 

συµφέρον, µ̟ορούν να υ̟οβάλουν στη ΡΑΕ αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι υ̟οβαλλόµενες 

αντιρρήσεις συνοδεύονται α̟ό τα έγγραφα και στοιχεία ̟ου είναι αναγκαία για την 

τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου δεν έχουν έννοµο 

συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α̟ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, 

α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Η ΡΑΕ κοινο̟οιεί τις αντιρρήσεις ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, 
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στον κάτοχο της άδειας ̟αραγωγής και το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ̟ρόκειται να µεταβιβασθεί η 

άδεια, θέτοντας ̟ροθεσµία για την α̟ό µέρους τους α̟άντηση. 

4. Μετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής αντιρρήσεων η ΡΑΕ ε̟εξεργάζεται την 

αίτηση µεταβίβασης σύµφωνα µε το κριτήριο στ΄ του άρθρου 13. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 

 

Άρθρο  41 

 Υ̟οχρεώσεις κατόχου άδειας ̟αραγωγής 

1. Ο κάτοχος της άδειας ̟αραγωγής υ̟οχρεούται να τηρεί τους ειδικούς και τους γενικούς 

όρους της άδειας, καθώς και το νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τη 

δραστηριότητα αυτή. 

2. Ο κάτοχος της άδειας ̟αραγωγής υ̟οχρεούται να ενηµερώνει τη ΡΑΕ για την ̟ρόοδο των 

έργων. Μετά τη λήψη της άδειας ̟αραγωγής και µέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο 

κάτοχος της άδειας υ̟οχρεούται: 

α) Να ενηµερώνει τη ΡΑΕ για την ̟ρόοδο υλο̟οίησης των έργων, µε την υ̟οβολή 

σχετικής έκθεσης ανά εξάµηνο. Η έκθεση υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 και 

̟εριλαµβάνει: 

αα) αναλυτικά στοιχεία της Άδειας Παραγωγής µε αναφορά σε τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις 

καθώς και χορήγηση ̟αράτασης του χρονικού διαστήµατος για την έκδοση της άδειας 

εγκατάστασης, 

ββ) ̟εριγραφή του σταδίου αδειοδότησης του έργου µε υ̟οβολή αντιγράφων των 

σχετικών α̟οφάσεων και εγγράφων, 

γγ) ̟εριγραφή ̟ροβληµάτων ή δυσχερειών ̟ου ̟αρουσιάστηκαν κατά την αδειοδοτική 

διαδικασία και ενέργειες για την άρση αυτών, 

δδ) κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωµοδότηση ̟ου λαµβάνει στο ̟λαίσιο της 

διαδικασίας ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης και αντίγραφα των σχετικών α̟οφάσεων και 

εγγράφων, 

εε) χρονοδιαγράµµατα εργασιών και ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για την ολοκλήρωση του 

έργου καθώς και α̟οκλίσεις α̟ό ̟ροηγούµενα δελτία ̟ροόδου και αιτιολόγηση αυτών, 

στστ) κάθε άλλο στοιχείο και ̟ληροφορία σχετικά µε την ̟ρόοδο της αδειοδοτικής 

διαδικασίας και την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου.  

β)  Να ̟αρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή έγγραφο εφόσον του ζητείται, καθώς και 

διευκρινήσεις σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης α̟όκλισης α̟ό τους όρους της άδειας 

̟αραγωγής και τις υ̟οχρεώσεις του σύµφωνα µε τον νόµο και τον ̟αρόντα Κανονισµό. 

γ) Να ενηµερώνει µετά τη λήψη της άδειας εγκατάστασης για την έναρξη και λήξη της 

̟εριόδου δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου. 

3. Η ̟ρώτη έκθεση ̟εριλαµβάνει αντίγραφα των δηµοσιεύσεων ̟εριλήψεως της άδειας 

̟αραγωγής εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν γνωστο̟οιηθεί νωρίτερα στη ΡΑΕ. Α̟ό κάθε 
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έκθεση ̟ροόδου θα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει ότι ο κάτοχος της άδειας ̟αραγωγής έχει ̟ροβεί σε 

όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση του έργου. 

4. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας ̟αραγωγής οφείλει εντός του 

̟ρώτου διµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους να ενηµερώνει τη ΡΑΕ σχετικά µε τα ακόλουθα 

στοιχεία ̟ου αφορούν το ̟ροηγούµενο έτος: 

α)  την ετήσια ̟αραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του Σταθµού ̟ου 

καταγράφηκε κατά το διάστηµα αυτό, 

β)  το ετήσιο ̟οσοστό µη διαθεσιµότητας του Σταθµού και τους λόγους στους ο̟οίους 

οφείλεται, 

γ)  τυχόν ̟ροβλήµατα λειτουργίας του Σταθµού ̟ου οφείλονται στο Σύστηµα ή το 

∆ίκτυο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Άρθρο 42 

Προϋ̟οθέσεις ανάκλησης της άδειας ̟αραγωγής 

Η άδεια ̟αραγωγής ανακαλείται µε α̟όφαση της ΡΑΕ σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟αραβίασης του 

νοµοθετικού και κανονιστικού ̟λαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της.  Η 

άδεια ̟αραγωγής ανακαλείται, ιδίως, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

α) Αν δια̟ιστωθεί ότι ο αδειούχος δεν ̟ροέβη αµελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για 

την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου και σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός του χρονικού 

διαστήµατος ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 4 του άρθρου 3 του Νόµου. 

β) Μετά α̟ό δια̟ίστωση αντικειµενικής αδυναµίας υλο̟οίησης του έργου, ή αδυναµίας 

έγκαιρης υλο̟οίησής του. 

γ) Αν ̟ραγµατο̟οιείται µεταβολή η ο̟οία έχει ως συνέ̟εια την µη ικανο̟οίηση κά̟οιου α̟ό 

τα κριτήρια του άρθρου 13. 

δ) Λόγω ̟αύσης, για ο̟οιοδή̟οτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την ο̟οία έχει 

χορηγηθεί η άδεια ̟αραγωγής. 

ε) Αν η χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής βασίσθηκε σε εσφαλµένα και ̟αρα̟λανητικά 

στοιχεία. 

στ) Μετά α̟ό έγγραφη αίτηση του κατόχου της άδειας ̟αραγωγής, ̟ροσηκόντως 

υ̟ογεγραµµένη και συνοδευόµενη α̟ό α̟όφαση αρµόδιου οργάνου, ή εκ̟ροσώ̟ου.  

ζ) Ειδικότερα για σταθµούς ΑΠΕ σε νησιά ̟ου συνδυάζονται µε µονάδα αφαλάτωσης κατά 

την ̟αράγραφο 12 του άρθρου 3 του Νόµου: 

αα) Σε ̟ερί̟τωση λύσης της ̟ροβλε̟όµενης σύµβασης µεταξύ του κατόχου της άδειας 

̟αραγωγής και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή 

των οικείων ΟΤΑ, χωρίς την εκκίνηση διαδικασιών σύναψης εκ νέου σύµβασης σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα. 
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ββ) σε ̟ερί̟τωσης µη κατασκευής της µονάδας αφαλάτωσης  ή µη κατασκευής της κατά τους 

όρους της σύµβασης και της άδειας ̟αραγωγής. 

 

Άρθρο 43 

∆ιαδικασία Ανάκλησης 

1. Σε ̟ερί̟τωση ̟αραβίασης του νοµοθετικού και κανονιστικού ̟λαισίου καθώς και των 

όρων της άδειας ̟αραγωγής, καθώς στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 42, η ΡΑΕ 

κοινο̟οιεί στον κάτοχο της άδειας ̟ράξη δια̟ίστωσης ̟αράβασης ή αδυναµίας υλο̟οίησης, 

στην ο̟οία ̟εριγράφεται η ̟αράβαση ή/και ζητούνται διευκρινίσεις εντός δεκα̟έντε (15) 

ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση.  

2. Η έγγραφη α̟άντηση του αδειούχου ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό όλα τα έγγραφα και 

στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν τους ισχυρισµούς του. Η ε̟ίκληση εκ µέρους του αδειούχου, 

καθυστέρησης στην έκδοση εγκρίσεων και αδειών α̟ό αρµόδιες υ̟ηρεσίες,  θα ̟ρέ̟ει να 

συνοδεύεται α̟ό σχετικά έγγραφα και στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν τους σχετικούς 

ισχυρισµούς. 

3. Η ΡΑΕ, στο ̟λαίσιο εξέτασης των ισχυρισµών του αδειούχου σχετικά µε την ̟αράβαση, ή 

την καθυστέρηση ως ̟ρος την αδειοδοτική διαδικασία του έργου,  µ̟ορεί να ζητήσει 

̟εραιτέρω διευκρινήσεις ή την ̟ροσκόµιση συµ̟ληρωµατικών εγγράφων. 

4. Σε ̟ερί̟τωση ά̟ρακτης ̟αρέλευσης της ̟ροθεσµίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 1, ή 

σε ̟ερί̟τωση εµ̟ρόθεσµης α̟άντησης του κατόχου της άδειας ̟αραγωγής µε την ο̟οία δεν 

αντικρούεται η τέλεση της ̟αράβασης ή/και δεν ̟αρέχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις, η 

ΡΑΕ ανακαλεί την Άδεια. Αν α̟ό τα ̟ροσκοµιζόµενα στοιχεία αντικρούεται η τέλεση της 

̟αράβασης ή τεκµηριώνονται οι ισχυρισµοί ως ̟ρος την καθυστέρηση υλο̟οίησης του έργου, 

η ΡΑΕ εκδίδει αιτιολογηµένη α̟όφαση για την συνδροµή λόγων µη ανάκλησης της άδειας.  

5. Η ΡΑΕ δύναται να ε̟ανέλθει ο̟οτεδή̟οτε στην εξέταση των λόγων ανάκλησης, στο 

̟λαίσιο ̟αρακολούθησης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 41. 

6. Η α̟όφαση της ΡΑΕ για ανάκληση της άδειας ̟αραγωγής κοινο̟οιείται στον κάτοχό της, 

γνωστο̟οιείται στην Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

 

Άρθρο 44 

Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας µεταξύ του Οδηγού αξιολόγησης Αιτήσεων και του Κανονισµού 

υ̟ερισχύει η ̟αρούσα α̟όφαση. 

 

Άρθρο 45 

Παραρτήµατα 

Προσαρτώνται και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας τα Παραρτήµατα 1 έως και 

10. 


