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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 4152/2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου 

άρθρου του ν. 4152/2013  «Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 

ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε 

ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 

40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων Ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW)»  

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην περίπτωση 8 της ίδιας υποπαραγράφου: «Ειδικά για τις 

περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται κορεσμός εξαιρείται 

κατά τον υπολογισμό των χρονικών περιόδων των περιπτώσεων 2 και 3 και δεν καταβάλλεται το 

τέλος της περίπτωσης 1 (Τέλος Διατήρησης Κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για 

όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κορεσμός. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόμενα στο αμέσως 

προηγούμενο εδάφιο, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθμούς ΑΠΕ 

ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 που στην οικεία άδεια παραγωγής προβλέπεται ότι θα 

συνδεθούν και θα εγχέουν ενέργεια σε σημείο του δικτύου για το οποίο δεν υφίσταται κορεσμός» 

Οι ανωτέρω διατάξεις είναι εξαιρετικά αόριστες και ασαφείς με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά 

αδύνατη η εφαρμογή τους και η τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας χωρίς την παροχή 

συγκεκριμένων διευκρινίσεων και οδηγιών. Δεδομένων των προαναφερθέντων, παρακαλούμε να 

μας διευκρινίσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα ερωτήματα: 
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1. Αν απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου Τέλους Διατήρησης για τις περιπτώσεις 

αιολικών πάρκων που αναπτύσσονται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα για τα οποία έχουν 

εκδοθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, δεδομένου ότι δεν προκύπτει διάκριση από την 

ανωτέρω διάταξη. 

2. Ειδικά για την περίπτωση του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου, αν και αυτό 

κηρύχτηκε τυπικά κορεσμένο με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 699/2012, υφίσταται πλήθος 

στοιχείων (π.χ. αλληλογραφία ΔΕΣΜΗΕ με επιχειρήσεις ήδη από το 2009. αλληλογραφία ΡΑΕ 

με Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου, μελέτες ΔΕΣΜΗΕ) που αποδεικνύουν ότι ο αρμόδιος 

Διαχειριστής είχε παύσει να εκδίδει οριστικές προσφορές σύνδεσης για πρόσθετη ισχύ στην 

Πελοπόννησο τουλάχιστον από το 2009 και άρα ότι το δίκτυο της Πελοποννήσου τελούσε 

ουσιωδώς υπό το καθεστώς κορεσμού μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την έκδοση της 

ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το 

ακριβές χρονικό διάστημα όπου υφίσταται κορεσμός στο δίκτυο της Πελοποννήσου, ώστε να 

είναι εφικτός ο υπολογισμός των χρονικών περιόδων των περιπτώσεων 2 και 3 της 

Υποπαραγράφου Ι.2 του ν. 4152/2013. 

3. Ειδικά για την περίπτωση των αιολικών σταθμών στην περιοχή της Εύβοιας που προβλέπεται 

να συνδεθούν με το Σύστημα μετά την υλοποίηση της σύνδεσης «Πολυπόταμος – Νέα 

Μάκρη» η ολοκλήρωση της οποίας είναι ευθύνη του ΑΔΜΗΕ και όχι των παραγωγών, 

αναρωτιόμαστε εάν είναι δυνατό να ερμηνευθεί ότι τα πάρκα αυτά  θα εγχέουν τελικώς την 

παραγόμενη ενέργειά τους στη μη «κορεσμένη» Αττική.  

4. Περαιτέρω, είναι ιδιαίτερα σύνηθες σε πλήθος υπό ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η 

ονομαστική τους ισχύς που αναγράφεται στις Άδειες Παραγωγής να αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας, με την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή αποφάσεων 

τροποποίησης των εν λόγω Αδειών Παραγωγής. Για τις περιπτώσεις αυτές παρακαλούμε 

όπως μας διευκρινίστε ποιά ισχύς (η αρχική ή η αυξημένη) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

για τον υπολογισμό του ειδικού τέλος διατήρησης και αν επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη και το ποσοστό του χρόνου επί του συνόλου των χρονικών περιόδων των 

περιπτώσεων 2 και 3 της Υποπαραγράφου Ι.2 του ν. 4152/2013, κατά το οποίο το εκάστοτε 

έργο διέθετε την αρχική ή την αυξημένη ισχύ. 

5. Σε αντιστοιχία με την ανωτέρω περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι ισχύει 

στην περίπτωση μείωση της ισχύος που αναγράφεται στην Άδεια Παραγωγής.   

6. Τέλος, πρέπει επειγόντως να διευκρινίσετε τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής του 

τέλους (π.χ. κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και ποιόν, κατάθεση επιταγής, άλλος 

τρόπος) όπως επίσης και να καθορίσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λεπτομέρειας για 

την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την ταχύτερη κατά το δυνατό απάντησή σας, 

δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013, η καταβολή του προβλεπόμενου 

Τέλους Διατήρησης Αδειών Παραγωγής έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2015.  
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Σημειώνεται ότι η μη καταβολή του Τέλους Διατήρησης συνεπάγεται σοβαρότατες και μη 

αναστρέψιμες συνέπειες για τους παραγωγούς αιολικών πάρκων όπως η ακύρωση των σχετικών 

Αδειών Παραγωγής. 

 

με εκτίμηση, 

  

 

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ  
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