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Παράρτηµα 10 

Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  από 

ΣΗΘΥΑ 

 

1. Μέριµνα για τη µέγιστη αποδοτικότητα της εγκατάστασης 
Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής κατά τη διάρκεια κάθε έτους µεριµνά για την 

µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της εγκατάστασης, και να εξασφαλίζει την αξιόπιστη 

µέτρηση της παραγόµενης και καταναλισκόµενης ενέργειας. Για το λόγο αυτό οφείλει: 

 

α) Πριν τη λήψη της άδειας λειτουργίας να έχει εγκαταστήσει τις απαραίτητες µετρητικές 

διατάξεις για την µέτρηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της 

γεννήτριας, της κατανάλωσης φυσικού αερίου από την εγκατάσταση, καθώς και της 

ωφέλιµης θερµότητας ή/και ψύξης που εξάγεται από την εγκατάσταση.  

 

β) Πριν τη λήψη της άδειας λειτουργίας να έχει να έχει θέσει σε λειτουργία σύστηµα 

καταγραφής µε δυνατότητα συλλογής από απόσταση όλων των µετρήσεων των οργάνων της 

προηγούµενης παραγράφου από το ∆ΕΣΜΗΕ. 

 

γ)  Να προβαίνει σε τακτική βαθµονόµηση των οργάνων µέτρησης ώστε να διασφαλίζεται η 

ακρίβεια των µετρήσεων σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα. 

 

δ) Να εξασφαλίζει την συνεχή λειτουργία των µετρητικών διατάξεων και του συστήµατος 

καταγραφής, συντηρώντας ικανό απόθεµα ανταλλακτικών για την άµεση αποκατάσταση 

κάθε βλάβης στις διατάξεις αυτές. 

 

ε) Εντός διµήνου από την λήξη κάθε έτους, ή όποτε επιβάλλεται από άλλη νοµοθετική ή 

συµβατική διάταξη, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλλει προς τον ∆ΕΣΜΗΕ δήλωση 

της καταναλωθείσας και παραχθείσας ενέργειας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους 

στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• χρήση παραγόµενης θερµότητας 

• παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

• παραγωγή θερµότητας /ψύξης 

• παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας /ψύξης 

• κατανάλωση καυσίµου  

• κατωτέρα θερµογόνο δύναµη καυσίµου (LHV) σε MJ/kgr  ή MJ/Νm3 

• ο λόγος της ηλεκτρικής προς τη χρήσιµη θερµική ενέργεια του συµπαραγωγικού 

µέρους C  

• η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 του ν. 3734/2009 

 

2.  Υποχρέωση υποβολής στοιχείων  
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τη ΡΑΕ µε το δελτίο παρακολούθησης που 

προβλέπεται στο Παράρτηµα 4. 


