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Παράρτηµα 9 

Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

ηλιοθερµικό σταθµό στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

 

1. Τήρηση του θεσµικού πλαισίου κατά τη λειτουργία του σταθµού 

Η λειτουργία του ηλιοθερµικού σταθµού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους 

της παρούσας, καθώς και τις σχετικές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως των 

ειδικότερων ρυθµίσεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και της 

Πρότυπης Σύµβασης Πώλησης για ηλιοθερµικούς σταθµούς.  

 

2. Προγραµµατισµός λειτουργίας του σταθµού και παροχή επικουρικών υπηρεσιών 
2.1 Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταρτίζει ηµερήσιο προγραµµατισµό λειτουργίας του 

σταθµού σε ωριαία βάση. Ο προγραµµατισµός για κάθε ηµέρα θα πρέπει να κοινοποιείται  

στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή µέχρι και την 12:00 της προηγούµενης ηµέρας. Κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας, ο παραγωγός, οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε τον ∆ιαχειριστή 

του νησιωτικού συστήµατος και να τον ενηµερώνει για πιθανή µεταβολή του ηµερήσιου 

προγραµµατισµού λειτουργίας του σταθµού µε εξαίρεση απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. 

σφάλµατα), το συντοµότερο δυνατό και τουλάχιστον 2 ώρες πριν την επερχόµενη µεταβολή. 

Από την σχετική ενηµέρωση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για την επερχόµενη µεταβολή, ο 

κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρήσει την παραγωγή του σταθµού του για τουλάχιστον 2 

ώρες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα παραγωγής του, και µε βάση τα οριζόµενα στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

2.2 Ο σταθµός οφείλει να παρέχει προς το δίκτυο επικουρικές υπηρεσίες (ρύθµιση 

συχνότητας, τάσης κλπ) σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

2.3. Για τυχόν αποκλίσεις που παρατηρούνται µεταξύ του ηµερήσιου προγράµµατος 

παραγωγής, όπως κάθε φορά ισχύει, και της πραγµατικής παραγωγής του σταθµού, 

εφαρµόζονται τα ειδικώς καθοριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών.  

2.4 Η παραγωγή των ελεγχόµενων µονάδων του σταθµού και η τήρηση των περιθωρίων 

εφεδρείας σε πραγµατικό χρόνο ελέγχεται απολογιστικά, µε βάση τις µετρήσεις πραγµατικού 

χρόνου που λαµβάνονται από το σταθµό και καταγράφονται από το ∆ιαχειριστή, καθώς και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων. 

2.5 Ο ∆ιαχειριστής δύναται να τροποποιεί, σε πραγµατικό χρόνο, το πρόγραµµα λειτουργίας, 

εκδίδοντας σχετικές εντολές κατανοµής (περιορισµού), προκειµένου για την ασφάλεια της 

λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις 

του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, για την απορρόφηση ενέργειας 

ΑΠΕ. 

3. Τιµολόγηση 

3.1 Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ηλιοθερµικό σταθµό και προέρχεται 

αποκλειστικά από την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, τιµολογείται σύµφωνα το 

στοιχείο ε’ ή στ’ του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει. Ως 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια νοείται αποκλειστικά η ενέργεια που προέρχεται από την 

αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και όχι από την χρήση βιοκαυσίµου ή συµβατικού 

καυσίµου.  

3.2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιοθερµικό σταθµό, και η οποία προέρχεται 

από βιοντίζελ ή άλλο βιοκαύσιµο, τιµολογείται µε βάση τα στοιχεία από θ’ έως ιε’ και ιζ’ του 

πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, για τους αντίστοιχους 

σταθµούς βιοµάζας/βιοκαυσίµου. Ο υπολογισµός της ενέργειας που προέρχεται από το 

βιοκαύσιµο γίνεται µέσω του ειδικού µετρητικού συστήµατος και σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
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καθοριζόµενα στην πρότυπη Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για ηλιοθερµικό 

σταθµό. 

3.3 Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιοθερµικό σταθµό, και προέρχεται από 

συµβατικό καύσιµο, τιµολογείται µε βάση τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης ε’ 

της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει. Ο υπολογισµός της ενέργειας που 

προέρχεται από το συµβατικό καύσιµο γίνεται µέσω του ειδικού µετρητικού συστήµατος και 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στην πρότυπη Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας για ηλιοθερµικό σταθµό. 

3.4 Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας που τιµολογείται 

εγκαθίσταται ειδικό µετρητικό σύστηµα. Το ειδικό αυτό µετρητικό σύστηµα περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: α) έναν µετρητή θερµικής ενέργειας στην έξοδο του λέβητα του 

ηλιοθερµικού σταθµού (Μ1), β) έναν µετρητή θερµικής ενέργειας στην έξοδο του 

βοηθητικού λέβητα του ηλιοθερµικού σταθµού (Μ2) και γ) έναν µετρητή ηλεκτρικής 

ενέργειας στην έξοδο της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής που εγχέει την παραγόµενη ηλεκτρική 

ενέργεια στο δίκτυο (Μ3). Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας που 

τιµολογείται εφαρµόζεται αναλογικός επιµερισµός σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα 

στην Πρότυπη Σύµβαση Πώλησης για ηλιοθερµικούς σταθµούς  

3.5 Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να απορροφά ενέργεια από το δίκτυο για ιδιοκατανάλωση. 

Ο τρόπος χρέωσης ή ο τυχόν συµψηφισµός της ενέργειας αυτής µε την παραγόµενη ενέργεια 

του σταθµού καθορίζεται στην Πρότυπη Σύµβαση Πώλησης για ηλιοθερµικούς σταθµούς 

 

4. Χρήση βιοκαυσίµου / Συµβατικού καυσίµου 

 

4.1 Το καύσιµο που θα χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του βοηθητικού λέβητα είναι 

……………[συµπληρώνεται αναλόγως: βιοκαύσιµο (βιοαέριο, βιοµάζα, βιοντήζελ) ή/και 

συµβατικό καύσιµο (Μαζούτ, diesel)]. 

4.2 Με βάση τις καταγραφές των µετρητών του ειδικού µετρητικού συστήµατος θα ελέγχεται, 

απολογιστικά και σε επίπεδο έτους, η συνολική παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη 

χρήση του βιοκαυσίµου ή συµβατικού καυσίµου και η τήρηση των σχετικών περιορισµών 

που τίθενται από το νόµο. 

5. Εφεδρική κάλυψη ενεργειακών αναγκών του ηλιοθερµικού σταθµού. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει εφεδρικό Η/Ζ,  θα συγκρατείται µε µανδαλώσεις και θα τίθεται 

αυτόµατα σε λειτουργία σε περίπτωση απώλειας της διασύνδεσης µε το δίκτυο. 

6. Κάλυψη αναγκών ύδατος 

6.1 Για την λειτουργία του εν λόγω ηλιοθερµικού σταθµού απαιτούνται σε ετήσια βάση 

περίπου …. (συµπληρώνεται αναλόγως) m3/έτος ύδατος.  

6.2 Ο αδειούχος οφείλει να µεριµνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων 

προκειµένου να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες ποσότητες ύδατος για τη λειτουργία του 

ηλιοθερµικού σταθµού. Ειδικότερα για τον εν λόγω ηλιοθερµικό σταθµό η κάλυψη των 

αναγκών ύδατος θα γίνει (συµπληρώνεται αναλόγως)…………..  

7. Παροχή στοιχείων.  

7.1 Ο παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στη Ρ.Α.Ε., απολογιστικά στοιχεία για 

την λειτουργία του σταθµού του κατά το προηγούµενο έτος, στα οποία περιλαµβάνονται οι 

ωριαίες ποσότητες θερµικής ενέργειας που παρήγαγε ο σταθµός από κάθε πηγή (ηλιακό 

πεδίο, βοηθητικό λέβητα και από κάθε τύπο καύσιµο), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

τη µονάδα παραγωγής (gross και net), οι ωριαίες ποσότητες ενέργειας που απορρόφησε από 
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το δίκτυο, η χρησιµοποιούµενη ποσότητα που προέρχεται από κάθε βοηθητικό καύσιµο. Τα 

στοιχεία υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους. 

 

7.2 Ο παραγωγός υποχρεούται να παρέχει προς το ∆ιαχειριστή ανεξάρτητη µέτρηση – 

ένδειξη σε πραγµατικό χρόνο µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος SCADA – διακριτά για κάθε 

µετρητή. Από το ηλεκτρονικό σύστηµα θα µετρούνται και θα καταγράφονται η µέση ωριαία 

τιµή ισχύος, και µεγέθη λειτουργίας του σταθµού, όπως αναφέρονται ανωτέρω και ειδικότερα 

ορίζονται στην οικεία Σύµβαση Πώλησης και στις διατάξεις του Κ∆Μ∆Ν. Οι προδιαγραφές 

του ηλεκτρονικού συστήµατος καθορίζονται µε τον Κ∆Μ∆Ν. 


