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Παράρτηµα 8 

      Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Ορισµοί 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια 

έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 3468/2006 όπως ισχύει και στον 

Κανονισµό Αδειών. 

2. Υποχρέωση τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου  

Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί το Νόµο, τον Κανονισµό Αδειών, τον  Κώδικα 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε 

άλλη εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου κανονιστική πράξη που διέπει 

τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Παροχή Στοιχείων -∆ιεξαγωγή ελέγχων 

Ο Αδειούχος οφείλει να παρέχει στη Ρ.Α.Ε. τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του 

ζητά, εντός εύλογου χρόνου µετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε 

αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 

4. Τήρηση λογαριασµών 

Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 

του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να 

τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός 

εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 

5. Συµβάσεις µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Ο Αδειούχος οφείλει να συνάπτει µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

(∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Α.Ε.) ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου  τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη 

σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του σταθµού του στο 

πλαίσιο του Συστήµατος ή του ∆ικτύου και να τηρεί τους όρους των συµβάσεων 

αυτών. 

6. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του  

Περιβάλλοντος 

Ο Αδειούχος οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες 

έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να τηρεί: 

i) τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του 

Νόµου 2773/99, όπως ισχύει. 

ii) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης 

ή ισχύος της άδειας αυτής. 

7. Επιβολή Πρόσθετων  Υποχρεώσεων  

Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 

3 του άρθρου 28 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται 

πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την 

εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 
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8. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί  

Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθµό 

οφείλει  να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον ολοκληρωµένο 

σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της 

οικείας υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε τις σχετικές κείµενες διατάξεις. 

9. Τέλη 

Ο Αδειούχος οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

10.  ∆ιάρκεια ισχύος της Άδειας 

Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα […….] ετών. Η διάρκεια ισχύος της 

µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 

11. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια 

Ο Αδειούχος υποχρεούται να ενηµερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων. 

Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής και µέχρι την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας ο αδειούχος υποχρεούται:  

α) Να ενηµερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, µε την 

υποβολή σχετικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Κανονισµού. Η 

έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 και περιλαµβάνει, περιγραφή 

των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί, τον προγραµµατισµό εργασιών και 

ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο και πληροφορία σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. 

Από την έκθεση του πρώτου εξαµήνου πρέπει να προκύπτει ότι ο αδειούχος έχει 

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης. 

β) Να ενηµερώνει τη ΡΑΕ για κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωµοδότηση 

που λαµβάνει στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να 

κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη ΡΑΕ, αντίγραφα των σχετικών 

αποφάσεων και εγγράφων. 

3. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο αδειούχος οφείλει εντός του πρώτου 

διµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους να ενηµερώνει τη ΡΑΕ και την Ειδική 

Υπηρεσία ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, σχετικά µε τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούµενο έτος: 

α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του 

σταθµού που καταγράφηκε κατά το διάστηµα αυτό.  

β) Το ετήσιο ποσοστό µη διαθεσιµότητας του σταθµού και τους λόγους στους 

οποίους οφείλεται. 

γ) Τυχόν προβλήµατα λειτουργίας του σταθµού που οφείλονται στο Σύστηµα ή 

στο ∆ίκτυο. 

12.  Ανάκληση της Άδειας 

Η Άδεια παραγωγής ανακαλείται κατά τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Ι∆ του 

παρόντος Κανονισµού. 

 

 


