ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚA ΕΡΓA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
O παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, παράταση,
ανανέωση, μεταβίβαση, συνένωση, κατάτμηση, ανάκληση και αυτοδίκαιη
παύση ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ εφεξής «Βεβαίωση Παραγωγού») καθώς και τη Βεβαίωση Παραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ (εφεξής «Βεβαίωση Ειδικών
Έργων»).

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 του ν. 4685/2020 και στο άρθρο 2 του ν.
3468/2006 όπως ισχύουν, καθώς και οι όροι με την ακόλουθη έννοια:
(α) «Νόμος», ο νόμος 4685/2020.
(β) «Εφάπαξ Τέλος υποβολής αίτησης»,: το τέλος που καταβάλλεται σύμφωνα
με το άρθρο 16 του Νόμου υπέρ του φορέα αδειοδότησης για την υποβολή
αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, καθώς και για την τροποποίηση
της.
(γ) «Κύκλος υποβολής αιτήσεων», ο περιοδικός χρόνος υποβολής αιτήσεων για
χορήγηση ή/και τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού.
(δ) «Μορφή ΑΠΕ», η πρωτογενής πηγή ενέργειας η οποία αξιοποιείται για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδραυλική, η
γεωθερμική, η βιομάζα).

(ε) «Περιοχές με κορεσμένο δίκτυο», οι περιοχές για τις οποίες διαπιστώνεται,
με απόφαση της ΡΑΕ, αδυναμία απορρόφησης ισχύος ή περιορισμένη
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγού ή
σταθμού.
(στ) «Τεχνολογία ΑΠΕ», η συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένας
σταθμός ΑΠΕ για την αξιοποίηση μίας μορφής ΑΠΕ. Με βάση την τεχνολογία
προσδιορίζονται και οι σταθμοί ΑΠΕ, δηλ. αιολικός, φωτοβολταϊκός,
ηλιοθερμικός, υβριδικός με χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας, μικρός
υδροηλεκτρικός, βιομάζας, γεωθερμικός και κάθε άλλος σταθμός ΑΠΕ, όπως
ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(ζ) «Χώρος ή θέση εγκατάστασης σταθμού», ο απολύτως αναγκαίος φυσικός
χώρος για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, όπως προσδιορίζεται στο πολύγωνο που καταχωρίζεται
στον

γεωπληροφοριακό

χάρτη

του

φορέα

αδειοδότησης,

κατά

τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Νόμου.
(η) «Κατηγορία Παραγωγού», παραγωγοί ΑΠΕ που κατηγοριοποιούνται στην
κείμενη νομοθεσία με βάση την τεχνολογία ΑΠΕ, το μέγεθος του σταθμού,
καθώς και την ένταξή τους σε ειδικό πρόγραμμα ή ειδικό νομικό καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 3
Ηλεκτρονικό Μητρώο
1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, καθώς και κάθε άλλη
αίτηση που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, υποβάλλονται μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΆΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (εφεξής «Ηλεκτρονικό Μητρώο») το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο
για το σκοπό αυτό.

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο, δομείται και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
(α) Πλήρη αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση Νομικών και Φυσικών
Προσώπων μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα TAXISnet και είσοδός τους στο
ηλεκτρονικό μητρώο.
(β) Δομημένη καταγραφή, αποστολή και ανάκτηση των αναγκαίων
δικαιολογητικών και δεδομένων που θα πρέπει να υποβληθούν.
(γ) Αποθήκευση των δεδομένων με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο σε
ηλεκτρονικά μέσα.
(δ) Ανάπτυξη λογισμικών διασύνδεσης του ηλεκτρονικού μητρώου με άλλα
ηλεκτρονικά συστήματα. Ειδικότερα:
(αα) Διασύνδεση με το σύστημα ελέγχου χωρικών στοιχείων GIS που
τηρεί η ΡΑΕ.
(ββ) Διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για την
λήψη πληροφοριών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
(γγ) Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των Διαχειριστών
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για την λήψη πληροφοριών, εφόσον
αυτό απαιτηθεί.
(ε) Διαβάθμιση χρηστών σε ότι αφορά δικαιώματα χρήσης και εποπτείας σε
τρία επίπεδα, χρήστη, προϊσταμένου και διαχειριστή συστήματος.
3. Ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής δύναται να καθορίζονται με
απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης.
Άρθρο 4
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον

σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με
την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως
υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Άρθρο 5
Κύκλοι υποβολής αιτήσεων
1. Ως κύκλος υποβολής αίτησης καθορίζεται η χρονική περίοδος από την πρώτη
έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου.
2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται ανά κύκλο, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας. Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων
επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του
τρέχοντος κύκλου. Εάν η αξιολόγηση Ειδικών Έργων ή η συγκριτική
αξιολόγηση αιτήσεων εντός ενός κύκλου κωλύει την έναρξη αξιολόγησης
αιτήσεων του επόμενου, η αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου εκκινεί μόνο
για τις αιτήσεις που δεν παρουσιάζουν σύγκρουση με τις εκκρεμούσες αιτήσεις
του προηγούμενου κύκλου.

Commented [A1]: τρέχοντος

3. Σε περίπτωση που, κατά την εξέταση των αιτήσεων ενός κύκλου,
διαπιστώνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ενός ΟΤΑ, δεν εκκινεί η
εξέταση των αιτήσεων επόμενων κύκλων που αφορούν στον ΟΤΑ αυτόν, μέχρι
τη διευθέτηση της υπέρβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
4. Εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων υποβάλλονται τα αιτήματα:
(α) για την χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
(β) για την αύξηση εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος άνω του 10% σε
σχέση με αρχική αδειοδοτημένη ισχύ,
(γ) για την αύξηση του ορίου του πολυγώνου εγκατάστασης,
(δ) για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ,

(στ) για την τροποποίηση του τόπου εγκατάστασης του σταθμού, σύμφωνα με

Commented [A2]: Εδώ επαναλαμβάνεται η διάταξη
νόμου αλλά κατά τη γνώμη μας το ποσοστό «κάλυψης
φέρουσας ικανότητας» χρειάζεται διευκρίνιση στον
Κανονισμό: εννοείται κάθε αύξηση αριθμού ισοδύναμων
Α/Γ ανά έργο και δημοτική ενότητα όταν το έργο έχει Α/Γ
εντός των ορίων περισσότερων δημοτικών ενοτήτων;

τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

Commented [A3]: Θα έπρεπε να μπορεί να υποβάλλεται
οποτεδήποτε, ήτοι και εκτός κύκλου

(ε) για την αποξήλωση/αντικατάσταση του σταθμού ΑΠΕ,

5. Εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων υποβάλλονται τα αιτήματα:
(α) για τη μείωση του ορίου του πολυγώνου εγκατάστασης και εφόσον το
τροποποιημένο πολύγωνο είναι υποσύνολο του αρχικού,
(β) για τη μείωση εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής,
και υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας
ικανότητας του ΟΤΑ,
(γ) για την αύξηση εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε
ποσοστό έως 10% σε σχέση με την ισχύ της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή
Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού
κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ και μη μετάπτωσης του έργου
στην κατηγορία των Ειδικών έργων, με την επιφύλαξη των ειδικότερων
διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος για τα κορεσμένα δίκτυα και τις
σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ,

Commented [A4]: Πρόκειται για μια διευκρίνιση που δεν
υπάρχει στο νόμο. Αντί αυτού το αυστηρού περιορισμού
προτείνεται για λόγους ευελιξίας να μπορεί να
υποβάλλονται αιτήσεις εκτός κύκλου για τροποποίηση του
πολυγώνου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
1/ η συνολική έκταση των πολυγώνων μειώνεται
2/ εφόσον η τροποποίηση περιλαμβάνεται την επέκταση
του πολυγώνου σε νέο χώρο, τότε (α) η έκταση του νέου
αυτού χώρου δεν πρέπει να ξεπερνά το x% (π.χ. 10%) της
έκτασης των αρχικών πολυγώνων και (β) δεν πρέπει να
υφίσταται εν ισχύ άδεια παραγωγής ή βεβαίωση
παραγωγού στο νέο χώρο.
Σε περίπτωση συγκροτημάτων αιολικών πάρκων οι
υπολογισμοί για τις εκτάσεις που αναφέρονται ανωτέρω,
αφορούν το σύνολο των αδειών ή βεβαιώσεων που
συνιστούν το συγκρότημα,
Commented [A5]: Χρησιμοποιείται όρος («ποσοστό») που
είναι διαφορετικός από αυτόν του σημείου δ κατωτέρω.
Πρόκειται για τις ίδιες έννοιες ή διαφορετικές;

(δ) για την αλλαγή του τύπου και του αριθμού ανεμογεννητριών χωρίς
επακόλουθη αύξηση του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του
ΟΤΑ,
(ε) για τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή και της Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων,
(στ) για την αλλαγή επωνυμίας και νομικής μορφής του κατόχου,
(ζ) για την ανανέωση της δ ι ά ρ κ ε ι α ς ι σ χ ύ ο ς τ η ς Βεβαίωσης Παραγωγού
ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
(η) για την κατάτμηση ή συνένωση Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων
Ειδικών Έργων.
6. Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων δύναται να μεταβάλλονται με αιτιολογημένη
απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης στις περιπτώσεις που κρίνεται απολύτως
αναγκαίο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ή για λόγους
διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος ή όταν επιβάλλεται εκ των πραγματικών
συνθηκών.

Commented [A6]: Είναι το ίδιο με τη μη αύξηση του
πσοσοτού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας;

Άρθρο 6
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις οδηγίες που
καθορίζονται στον Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων του Παραρτήματος 12. Με την
αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που ορίζονται στα
Παραρτήματα 1 και 2 ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής το ηλεκτρονικό σύστημα δεν
δέχεται μεταβολές στα στοιχεία της αίτησης.
Άρθρο 7
Πληρότητα αίτησης
Η αίτηση θεωρείται πλήρης όταν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων του Παραρτήματος 12 και συνοδεύεται από
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα Παραρτήματα 1 και 2, με τη μορφή και
τον τύπο που προβλέπονται στον ως άνω Οδηγό. Η μη υποβολή των ως άνω
στοιχείων ή η μη υποβολή τους στην απαιτούμενη μορφή καθιστά την αίτηση
απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Άρθρο 8
Παραδεκτό της αίτησης
1. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο, εφόσον είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 7 και υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους του άρθρου
16 του Νόμου.
(β) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση,
αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγήεξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

Commented [A7]: Είναι πολύ γενικό και τελείως στην
κρίση του Φορέα Αδειοδότησης

(γ) Το προτεινόμενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη
εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
(δ) Εφόσον πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο, αναφέρονται προτεινόμενο σημείο και ο
τρόπος διασύνδεσης στο Σύστημα.
(ε) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος
του άρθρου 7 παράγραφος 3α εδάφιο δ’ του ν. 4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει
για τις περιπτώσεις σταθμών που αφορά, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(στ) Οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών,
των

ανωνύμων

εταιρειών

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου

και

των

χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού
προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2.

Commented [A8]: Δεν διευκρινίζεται κάτι περισσότερο
στα Παραρτήματα.

2. Εφόσον η αίτηση της παραγράφου 2 υποβάλλεται παραδεκτώς, κατά τα

Commented [A9]: Ποιου άρθρου; Κρίνοντας από τα
επόμενα μάλλον εννοούνται οι αιτήσεις εντός κύκλου.
Χρειάζεται διευκρίνιση αν οι αιτήσεις εκτός κύκλου της παρ.
5.5 θα αναρτώνται κι αυτές προς υποβολή αντιρρήσεων και
καθορισμός των σχετικών προθεσμιών.

ανωτέρω, ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά περίληψη αυτής στην ιστοσελίδα
του, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου
υποβολής αιτήσεων.
Άρθρο 9
Συμπληρωματικά στοιχεία - Διευκρινίσεις
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή
της αίτησης να ζητά, διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα επί των ήδη
υποβληθέντων σ τ ο ι χ ε ί ω ν

εντός τακτής προθεσμίας στοιχείων. Η

προθεσμία αυτή δεν ισχύει για την αξιολόγηση Ειδικών Έργων.
2. Ως συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία θεωρούνται ιδίως τεχνικά
στοιχεία ή και οικονομικά στοιχεία για την περίπτωση των Ειδικών Έργων τα
οποία απαιτούνται κατά την κρίση του Φορέα Αδειοδότησης για την εξέταση
των αιτήσεων ή για την αξιολόγηση Ειδικών ή επικαλυπτόμενων έργων. Η μη
προσκόμιση των διευκρινίήσεων ή συμπληρωματικών εγγράφων από τον
αιτούντα εντός της τεθείσας αποκλειστικής προθεσμίας καθιστά την αίτηση
απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Commented [A10]: Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
επόμενου Άρθρου πιστεύουμε ότι η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, η οποία προβλέπεται και στην παρ. 4 του Α.11
του ν.4685/2020 χρειάζεται κάποιες
διευκρινίσεις/προσθήκες: Αν ζητηθούν συμπληρωματικά ή
διευκρινίσεις τότε για τα έργα αυτά αφού δεν θεωρείται ότι
έχουν υποβληθεί παραδεκτώς δεν θα αναρτάται περίληψη
εντός 5 ημερών από την ολοκλήρωση του κύκλου αλλά
όποτε αυτά συμπληρωθούν οπότε τότε εκκινεί η προθεσμία
για αντιρρήσεις.

Commented [A11]: Νοείται ότι για τα Ειδικά Έργα δεν
τάσσεται καμία προθεσμία και συνεπώς δε μπορεί να
εφαρμοστεί και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2; Ή
νοείται ότι για τα Ειδικά Έργα θα τίθεται άλλη προθεσμία
(μεγαλύτερη των 5 ημερών);

Άρθρο 10
Αντιρρήσεις
1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της περίληψης,
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση
ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι
αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για
την τεκμηρίωσή τους.
2. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή από πρόσωπα που δεν έχουν
έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η σχετική πράξη γνωστοποιείται στον
αιτούντα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
3. Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις
αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του, τάσσοντας προθεσμία
για την υποβολή των απόψεών του η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη
των δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιρρήσεων, κατά τα ανωτέρω, και
έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός
χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο.
5. Αντιρρήσεις που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια που εξετάζει η ΡΑΕ και
αφορούν άλλα ζητήματα, όπως ιδίως αφορούν περιβαλλοντικά, ζητήματα
που αποτελούν αντικείμενο κρίσης αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, και δεν
εμπίπτουν στα κριτήρια που εξετάζει η ΡΑΕ, δεν εξετάζονται και
ενημερώνεται σχετικά ο υποβάλλων την αντίρρησηαιτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Αξιολόγηση Αιτήσεων
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης επεξεργάζεται την αίτηση για τη χορήγηση
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, λαμβάνοντας υπόψη: α)
την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία που υποβάλλει ο

αιτών, β) τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τις απόψεις του
αιτούντος επί των αντιρρήσεων αυτών και η Βεβαίωση Παραγωγού ή
Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
σωρευτικώς τα κατωτέρω:
(α) Δεν τίθενται θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί στον Φορέα Αδειοδότησης
με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με:
i) Την εθνική ασφάλεια,
ii) Τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
(β) Η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
ΑΠΕ για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον
οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο. Ο
Φορέας Αδειοδότησης αναρτά τις περιοχές αυτές στο γεωπληροφοριακό του
σύστημα συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
(γ) Τηρούνται οι περιορισμοί χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Νόμου.
(δ) Η σύνδεση του έργου δεν αφορά περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως
κορεσμένο δίκτυο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 του
παρόντος.
(ε) Δεν υφίσταται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εντός του
οποίου εγκαθίσταται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Α. Εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3.
Ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εντός των Περιοχών Αιολικής
Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3, διενεργείται με κριτήριο τη μη
υπέρβαση

της

μέγιστης

επιτρεπόμενης

πυκνότητας

των

αιολικών

εγκαταστάσεων από την αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων
που αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων.

Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Αδειοδότησης χορηγεί Bεβαιώσεις Παραγωγού
ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης της μέγιστης
επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, ανά ΟΤΑ.
Για το σκοπό αυτό οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
συμπεριλαμβάνουν κατ` ελάχιστον στοιχεία όπως η διάμετρος του δρομέα, η
ονομαστική ισχύς, οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των εγκεκριμένων θέσεων
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και το ύψος του πύργου, και
κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο
Φορέα Αδειοδότησης..
Β. Λοιπές περιοχές της χώρας, εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας.
Ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας διενεργείται με κριτήριο τη μη
υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων
ανά ΟΤΑ, από την αθροιστική πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων που
αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις Ειδικών
Έργων.
Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του, σε μηνιαία βάση, τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον ως άνω έλεγχο.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα

στην

παράγραφο

1

του

παρόντος

άρθρου

και

εφόσον

τεκμηριώνονται τα κάτωθι από τα υποβληθέντα στοιχεία:
α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, οι
υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους
φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο ΕLOT-EN ISO/IEC 17025, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού ΑΠΕ
ή ενεργειακών ισοζυγίων ανά τεχνολογία υποβάλλονται σύμφωνα με το
Παράρτημα 2.
β) Η οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου, βάσει
εκτιμώμενου εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR) που υπολογίζεται στη βάση
τιμήματος

που

αντιστοιχεί

στη

μεσοσταθμική

τιμή

της

τελευταίας

διενεργηθείσας

ανταγωνιστικής

διαδικασίας

της

τεχνολογίας

αυτής,

προσαυξημένη κατάλληλα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτούμενα
πρόσθετα κόστη για την υλοποίηση του έργου, όπως εξειδικεύεται στο
Παράρτημα 2.
γ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του εξεταζόμενου
έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
δ) Η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της
απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου
σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
ε) Η μη ύπαρξη πρόδηλων θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια των εν γένει
εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ

Commented [A12]: Χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση
και για το πώς γίνεται αποδεκτός ο προϋπολογισμός, αν θα
θεωρείται τεκμαρτός κ.λ.π και σε κάθε περίπτωση αναφορά
στο ελάχιστα αποδεκτό IRR για την αποδοχή ή απόρριψη της
αίτησης ή στον τρόπο που αυτό το ελάχιστο IRR θα
καθορίζεται. Αυτά προβλέπονταν στον Οδηγό Αξιολόγησης
για τον οποίο εν προκειμένω στην παράγραφο 4
προβλέπεται διακριτική ευχέρεια έκδοσης .
Commented [A13]: Προκειμένου να εφαρμοστεί, ομοίως
χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση. Το κριτήριο υπήρχε
ανέκαθεν χωρίς ποτέ να έχει εξειδικευτεί και είχε καταστεί
πρακτικά ανεφάρμοστο (π.χ. αν ο αιτών δεν έχει τεχνική
επάρκεια θα προσλάβει τους απαραίτητους συμβούλους).
Commented [A14]: Απαιτείται εξαιρετική προσοχή και
αλλαγές κατά την επιστολή μας

και των δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο
έργο είναι Υβριδικός Σταθμός ή σταθμός ΣΗΘΥΑ ή σταθμός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ
που πρόκειται να συνδεθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο ή να εγκατασταθεί
σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο και προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή
το Δίκτυο σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο.
3. Αν η αίτηση δεν πληροί έστω και ένα από τα ανωτέρω κριτήρια των παρ. 1
και 2, απορρίπτεται.
4. Για τα τεχνικά θέματα αξιολόγησης των κριτηρίων που αφορούν στα Ειδικά
Έργα, ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης
Ειδικών Έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Άρθρο 12
Διευθέτηση σύγκρουσης έργων
1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης
Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός του ίδιου κύκλου υποβολής οι
οποίες

παρουσιάζουν

εδαφική

επικάλυψη

ή

αδυναμία

ταυτόχρονης

Commented [A15]: Βλ. σχόλιο ανωτέρω

αξιοποίησης του φυσικού πόρου (πρωτογενής ενέργεια) ή προκαλούν
υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση
προτεραιότητας εξέτασης, βάσει διατάξεων νόμου, ο Φορέας Αδειοδότησης
ζητά από τους αιτούντες εντός αποκλειστικής προθεσμίας, να διευθετήσουν τη
μεταξύ των έργων τους διαφορά, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των
έργων.
2. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας
ικανότητας, εάν δεν καταστεί δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς σύμφωνα με
την παράγραφο 1, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο ΟΤΑ για
τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της μέγιστης φέρουσας ικανότητας
εγκατάστασης Α/Γ σε αυτόν τον ΟΤΑ, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό
Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή της
ταυτόχρονης αξιοποίησης του πόρου ή της υπέρβασης της φέρουσας
ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ, κατά τα οριζόμενα στις
παρ. 1 και 2, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των
έργων προκρίνοντας το έργο που έχει εξασφαλίσει αδιαμφισβήτητα τη νόμιμη
κατοχή της έκτασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Προς το σκοπό
αυτό ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες να υποβάλλουν εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
ειδοποίησης, αδιαμφισβήτητο νόμιμο τίτλο κατοχής της έκτασης εγκατάστασης
του έργου.
4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των σχετικών τίτλων κατοχής οι αιτήσεις
απορρίπτονται. Εφόσον πρόκειται για δημόσια δασική έκταση ή σε περίπτωση
αμφισημίας ως προς τη νόμιμη κατοχή, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε
συγκριτική αξιολόγηση των έργων βάσει της οικονομικής επάρκειας των
αιτούντων για την υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με το κριτήριο (δ) του
άρθρου 11 του παρόντος και τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 (Μέρος 4). Προς
το σκοπό αυτό οι αιτούντες καλούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, να υποβάλλουν τα αναγκαία στοιχεία.

Commented [A16]: Πώς αποδεικνύεται σε αυτή τη φάση;
Στις δημοτικές εκτάσεις τί μπορεί να προσκομίσει κάποιος
εντός 10 ημερών;
Στην περίπτωση των αιολικών και τα 2 κριτήρια είναι
προβληματικά. Το κριτήριο της οικονομικής επάρκειας
αφορά τα Ειδικά Έργα και είναι αμφίβολο αν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στα υπόλοιπα, ενώ αυτό δεν
προβλέπεται στο Νόμο. Επιπλέον είναι μάλλον ακατάλληλο
για σύγκριση. Πχ η κάλυψη της οικονομικής δυνατότητας με
ίδια κεφάλαια θα θεωρείται υψηλότερης αξίας από την
τραπεζική χρηματοδότηση;
Αντί αυτών για τα αιολικά ίσως μπορεί να τεθεί κριτήριο
ωριμότητας βάσει γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών.

5. Ειδικότερα για την κατηγορία των Ειδικών Έργων αξιολογείται
επιπροσθέτως και το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα 2 Μέρος 3.
6. Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων ο Φορέας Αδειοδότησης ζητάει από
τους αιτούντες, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, να συμφωνήσουν στη
μεταβολή:
α) της θέσης των έργων, αν απαιτούνται μικρές μεταβολές στο χώρο
εγκατάστασης, ιδίως αν απαιτείται περιορισμός της εγκατάστασης των έργων
σε τμήμα του χώρου της αρχικά προτεινόμενης θέσης,
β) της ισχύος των έργων, αν απαιτείται μείωση ως προς την αιτούμενη ισχύ.
Εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας οι αιτούντες οφείλουν να
υποβάλλουν στο Φορέα Αδειοδότησης και τις αναγκαίες μεταβολές των
στοιχείων της αίτησής τους.
7. Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο 65,
ο Φορέας Αδειοδότησης απορρίπτει τις αιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
Άρθρο 13
Κορεσμός στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο και στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους μετά
από

σχετική

εισήγηση

του

αρμόδιου

κατά

περίπτωση

Διαχειριστή/Διαχειριστών, καθορίζονται οι περιοχές του Συστήματος με
κορεσμένα δίκτυα για την απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ή
Υβριδικούς, οι τεχνολογίες που καταλαμβάνουν, η τυχόν δυνατότητα
υποβολής νέων αιτήσεων χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης
Παραγωγού Ειδικών Έργων ή τροποποίησης λόγω αύξησης ισχύος, καθώς και

κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τον κορεσμό, τη διαχείριση των
περιθωρίων απορρόφησης ισχύος, καθώς και των αιτήσεων. Οι αποφάσεις
αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στο διαδίκτυο μέσω του
Προγράμματος
Κυβερνήσεως. Η

Διαύγεια
απόφαση

και

δημοσιεύονται

στην

Εφημερίδα

δύναται να αφορά σε μία ή

της

περισσότερες

κατηγορίες παραγωγού.
2. Για τη διατύπωση των σχετικών εισηγήσεων από τον Διαχειριστή, οι οποίες
υποβάλλονται στη ΡΑΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, ή οποτεδήποτε
κατόπιν αιτήματος της ΡΑΕ, λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση όλων των
έργων ανάπτυξης που αναφέρονται στο τελευταίο εγκεκριμένο Δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο υπολογισμός του ορίου ασφαλούς απορρόφησης
ισχύος, ανά περιοχή και τεχνολογία, βασίζεται σε μεθοδολογία και παραδοχές
που περιγράφονται λεπτομερώς στις ως άνω εισηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη
και το επενδυτικό ενδιαφέρον ή το εκτιμώμενο δυναμικό παραγωγής για κάθε
τεχνολογία ΑΠΕ, στις περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου,
καθώς και Δικτύων ΜΔΝ. Εάν κατά την κρίση της ΡΑΕ απαιτείται ο
καθορισμός μεθοδολογίας, αυτή καθορίζεται με απόφαση της, κατόπιν της
εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή/Διαχειριστών.
3. Μετά τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος για μια ή
περισσότερες τεχνολογίες, σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, επιτρέπεται η
υποβολή αιτήσεων για την αντίστοιχη κατηγορία, είτε μέσω της διαδικασίας
υποβολής αίτησης του παρόντος Κανονισμού, είτε μέσω διενέργειας σχετικής
πρόσκλησης, εάν η ΡΑΕ κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα για την υποβολή
νέων αιτήσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες παραγωγού. Στην
περίπτωση διενέργειας πρόσκλησης, με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ,
καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, ο χρόνος υποβολής, το αντικείμενο του
διαγωνισμού ανά τεχνολογία σταθμού, οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για
την υποβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη διαδικασία. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα

της ΡΑΕ, στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος Διαύγεια και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
4. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των αιτήσεων σε
περίπτωση που υπερβαίνουν το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται με την
πρόσκληση, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.
5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται, αν οι αιτήσεις για
χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αφορούν έργα
που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, αλλά η
σύνδεση των σταθμών προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχή με μη
κορεσμένο δίκτυο με ανεξάρτητη διασύνδεση. Οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων
Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων των έργων αυτών, δεν μπορεί να
αξιοποιούν με την Βεβαίωση αυτή, τις δυνατότητες απορρόφησης που
δημιουργούνται από τα έργα που κατασκευάζονται από τον αρμόδιο
Διαχειριστή Συστήματος και του Δικτύου με μέριμνα και δαπάνες του. Για τα
έργα αυτά, είναι δυνατόν να επιβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος
κατόπιν έγκρισης από τη ΡΑΕ , η μεταβολή του τρόπου και σημείου σύνδεσης
των σταθμών στο Σύστημα, προκειμένου να προσαρμοσθεί στον Στρατηγικό
Σχεδιασμό Διασυνδέσεων Νησιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιοποιούνται
έργα που κατασκευάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος και του
Δικτύου με μέριμνα και δαπάνες του.
6. Για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Βεβαίωση Παραγωγού ή
Βεβαίωση Ειδικών Έργων και οι οποίοι προτείνεται να συνδεθούν σε δίκτυο
περιοχής η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, δεν
επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού παρά μόνο
της εγκατεστημένης ισχύος σε ποσοστό έως 10%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού και Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων
1. H Βεβαίωση Παραγωγού και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται από τον
Πρόεδρο της ΡΑΕ, εφόσον υποβληθεί αποδεικτικό καταβολής του Εφάπαξ
Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου. Ειδικά σε
περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης έργων του άρθρου 12, η Βεβαίωση
Παραγωγού και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και οι τροποποιήσεις ή
ανακλήσεις αυτών εκδίδονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Η
αρμοδιότητα για την έκδοση των Βεβαιώσεων ισχύει και για την έκδοση των
απορριπτικών αποφάσεων.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται ή η
σχετική αίτηση απορρίπτεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της

Commented [A17]: Στην παρ. 2 του Α.20 του ν.4685/2020
η Ολομέλεια της ΡΑΕ αποφασίζει μόνο στις περιπτώσεις
συγκριτικής αξιολόγησης για την έκδοση βεβαιώσεων και
βεβαιώσεων ειδικών έργων και για τις ανακλήσεις αυτών. Σε
κάθε περίπτωση, επειδή η συγκεκριμένη διάταξη
εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση της ΥΑ της παρ. 1 του ίδιου
Άρθρου, από νομοτεχνικής απόψεως είναι σκόπιμο είτε να
μην συμπεριληφθεί στον κανονισμό είτε να συμπεριληφθεί
όπως έχει διατυπωθεί στο νόμο.

προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις
για το εν λόγω έργο, άλλως εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας της
προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων
ή την υποβολή των απόψεων του. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για την
περίπτωση εξέτασης ειδικών έργων.
3. Η Βεβαίωση Παραγωγού και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η απόρριψη της
αίτησης, εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης, και περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το όνομα/επωνυμία του αιτούντα Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού.
β) Την τεχνολογία ή μορφή ΑΠΕ ή και το πρωτογενές καύσιμο προκειμένου
για σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.

Commented [A18]: Θα πρέπει να τεθεί και εδώ
προθεσμία για λόγους χρηστής διοίκησης

δ) Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, τον αριθμό των ανεμογεννητριών (Α/Γ) και
τη διάμετρο της φτερωτής της κάθε ανεμογεννήτριας, καθώς και τον αριθμό
των ισοδυνάμων τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν στο πλήθος και
τα χαρακτηριστικά των Α/Γ του έργου, για τον υπολογισμό του ποσοστού
κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασής τους.
ε) Τη θέση εγκατάστασης του σταθμού.
στ) Τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.
ζ) Τους γενικούς όρους.
η) Τυχόν ειδικούς όρους.
4. Πέραν των γενικών όρων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 10 και
τυχόν ειδικών όρων, ο Φορέας Αδειοδότοτησης δύναται να εισάγει πρόσθετους
όρους για την άσκηση της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
κατά την κρίση τηςτου.

Άρθρο 15
Ανανέωση Βεβαίωσης Παραγωγού και Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
1. Η Βεβαίωση Παραγωγού και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ανανεώνονται για
χρονικό διάστημα έως εικοσιπέντε (25) έτη, με απόφαση της Γραμματείας της
ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Αδειούχο, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας
ισχύος της,
βα) βρίσκεται σε ισχύ η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικού Έργου του
σταθμού,
γβ)
ο
σταθμός
λειτουργήσει.

έχει

νομίμως

2. Η αίτηση για ανανέωση της Βεβαίωσης υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό
μητρώο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Βεβαίωσης.

Commented [A19]: Του Φορέα Αδειοδότησης: Ούτε στο
ν.4685, ούτε στο ν.3468 όπως εξειδικεύτηκε με το Α.17 του
Κανονισμού του 2011 παρέχεται εξουσιοδότηση για την
ανανέωση στη Γραμματεία της ΡΑΕ. Η σχετική αναφορά στο
ν.3468, Α.3, παρ.5 αναφέρεται στην ανανέωση με
αποξήλωση και αντικατάσταση εξοπλισμού, που
προβλέπεται στην παρ.3. Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα
προαναφερθέντα σχετικά με το Φορέα Αδειοδότησης είναι
σκόπιμο να επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις του νόμου.
Commented [A20]: Δεν είναι κατανοητό γιατί υπάρχει
αυτός ο περιορισμός. Ανανέωση θα πρέπει να μπορεί να
γίνεται οποτεδήποτε (ειδικά για περιπτώσεις repowering)

3. Για την ανανέωση της Βεβαίωσης Παραγωγού υφιστάμενου σταθμού ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 3468/2006, εκδίδεται Βεβαίωση από τη Γραμματεία της ΡΑΕ. Στην
περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, σύμφωνα με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Η αίτηση θα πρέπει να αφορά στην αποξήλωση και αντικατάσταση
υφιστάμενου αιολικού πάρκου για το οποίο η Βεβαίωση βρίσκεται σε ισχύ κατά
το κρίσιμο χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης.
β. Δεν μεταβάλλεται η θέση εγκατάστασης του σταθμού. Είναι δυνατή μόνο η
επέκταση των ορίων του πολυγώνου της θέσης εγκατάστασης εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 13 του Νόμου.
γ. Αυξάνεται η ισχύς του σταθμού, έως 10%. Σε περίπτωση εγκατάστασης του
σταθμού σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, η αύξηση της ισχύος θα πρέπει να
αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ και όχι στην αποδιδόμενη ισχύ του σταθμού.
Για τις περιοχές που τα δίκτυα δεν είναι κορεσμένα, η αύξηση ισχύος είναι
δυνατόν να αναφέρεται και στην αποδιδόμενη ισχύ του σταθμού, σύμφωνα και
με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006.
4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος ανανέωσης της Βεβαίωσης,
η Βεβαίωση διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής πράξης. Η
εκπρόθεσμη υποβολή αιτήματος επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 του παρόντος.
5. Η Βεβαίωση ανανεώνεται για 25 έτη που εκκινούν από την ημερομηνία
λήξης της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού εκτός αν ο
αιτών αιτείται την ανανέωση για λιγότερα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Άρθρο 16
Τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού – Καταχώρηση μεταβολών
1. Για την τροποποίηση της Βεβαίωσης Παραγωγού ο παραγωγός οφείλει να
υποβάλει πλήρη αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία προς τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία,
σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
2. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύκλου σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 5 του παρόντος συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του
προβλεπόμενου Εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης του άρθρου 16 του Νόμου.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά επαύξηση της αναγραφόμενης
μέγιστης ισχύος παραγωγής για την έκδοση της σχετικής πράξης καταβάλλεται
το εφάπαξ τέλος της περίπτωσης (α) του άρθρου 17 του Νόμου μη λαμβάνοντας
υπόψη για τον υπολογισμό της κλίμακας της χρέωσης, την υφιστάμενη ισχύ.
3. Εφόσον η αίτηση τροποποίησης είναι παραδεκτή και έχει καταβληθεί το

Commented [A21]: Κατόπιν προέγκρισης/ειδοποίησης
από το Φορέα Αδειοδότησης
Commented [A22]: Είναι πιο δίκαιο το επιπλέον τέλος να
υπολογίζεται από τη διαφορά του τέλους που αντιστοιχεί
στη νέο ισχύ μείον το τέλος που αντιστοιχεί στην
υφιστάμενη ισχύ.

προβλεπόμενο τέλος, η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα
Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση της
μεταβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
4. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή
ΑΠΕ.
5. Δεν απαιτείται τροποποίηση της Βεβαίωσης όταν μεταβάλλεται η μετοχική ή
εταιρική σύνθεση του κατόχου της Βεβαίωσης και ο αιτών καταχωρεί τη
μεταβολή ενημερώνοντας το Ηλεκτρονικό Μητρώο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη σχετική μεταβολή, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου του κατόχου του άρθρου 7 παράγραφος 3α του ν.
4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει, για τις περιπτώσεις σταθμών που εμπίπτουν

Commented [A23]: 1.Νοείται ότι σε όλες τις
περιπτώσεις τροποποιήσεων δεν ακολουθείται η
διαδικασία ανάρτησης προς υποβολή αντιρρήσεων;
2. Δεν ορίζονται προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων
τροποποίησης παρότι τέτοιες ορίζονται στις μεταβατικές
διατάξεις του αρ. 22 του Νόμου.

στην υποχρέωση της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
συντρέχει λόγος να εισαχθεί ειδικός όρος στη Βεβαίωση.
6. Δεν απαιτείται τροποποίηση της Βεβαίωσης και ο κάτοχος αυτής
γνωστοποιεί τη μεταβολή στην περίπτωση αλλαγής της θέσης των
ανεμογεννητριών εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου, εφόσον τηρούνται οι
χωροταξικοί περιορισμοί του άρθρου 13 του Νόμου και δεν αυξάνεται το
ποσοστό κάλυψης της φέρουσας ικανότητας των ΟΤΑ εγκατάστασης του
έργου. Η μεταβολή καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο από τον Φορέα
Αδειοδότησης κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω.
7. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας έργου που εμπίπτει στην κατηγορία του
Ειδικού Έργου, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10 του Νόμου, ώστε το
προτεινόμενο έργο ή μέρος αυτού να μην υπάγεται πλέον στον ορισμό αυτόν.

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων
1. Για την τροποποίηση της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ο παραγωγός οφείλει να
υποβάλει αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με την οποία
συνυποβάλλονται όλα τα αναγκαία προς τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία,
σύμφωνα με τα Παράρτημα 6.
2. Η Βεβαίωση τροποποιείται:
(α) είτε κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον η προτεινόμενη μεταβολή
επηρεάζει την αξιολόγηση ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων του άρθρου 11 του
παρόντος και έκδοσης της σχετικής πράξης,
(β) είτε με απλή καταχώριση από τον αιτούντα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των
στοιχείων που μεταβάλλονται, εφόσον η μεταβολή δεν επηρεάζει τα κριτήρια
του άρθρου 11.

3. Στην περίπτωση τροποποίησης της Βεβαίωσης που υποβάλλεται εντός
κύκλου υποβολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του παρόντος,
ακολουθείται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων όπως ορίζεται στα άρθρο
10 του παρόντος.
4. Η αίτηση αξιολογείται μόνο ως προς το κριτήριο που επηρεάζεται σύμφωνα
με τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα και η τροποποιητική πράξη που
εκδίδεται αφορά μόνο στο κριτήριο αυτό. Στην περίπτωση τροποποίησης της
Βεβαίωσης Παραγωγού ως προς ένα η περισσότερα στοιχεία ή όρους αυτής και
ανεξαρτήτως της μεταβολής, η αρχική Βεβαίωση παραμένει σε ισχύ.
5. Η τροποποίηση λόγω κατάτμησης ή συνένωσης έργων πραγματοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 15 του Νόμου.
Άρθρο 18
Ορθή καταχώρηση μεταβληθέντων στοιχείων
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης υποχρεούται να καταχωρεί αμελλητί με
αποκλειστική ευθύνη και επιμέλειά του στο ηλεκτρονικό σύστημα που τηρεί ο
Φορέας Αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 11 του Νόμου, τις
μεταβολές που πραγματοποιεί στον σταθμό, συνυποβάλλοντας ηλεκτρονικά
όλα τα αναγκαία στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα. Η καταχώρηση αυτή
επέχει

θέση

υπεύθυνης

δήλωσης.

Η

λανθασμένη

ή

παραπλανητική

καταχώρηση δύναται, μεταξύ άλλων, να επισύρει την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων.
Άρθρο 19
Μεταφορά χώρου εγκατάστασης σταθμού – Μεταβολή πολυγώνου
εγκατάστασης
1. Επιτρέπεται η άπαξ μεταφορά του χώρου εγκατάστασης του σταθμού εάν
μετά τη χορήγηση της Βεβαίωσης έχει μεταβληθεί το νομοθετικό ή κανονιστικό
πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του
σταθμού στη θέση που είχε καθορισθεί αρχικά με τη Βεβαίωση. Στη περίπτωση
αυτή ο κάτοχος της Βεβαίωσης υποβάλλει στον Φορέα Αδειοδότησης αίτημα

μεταφοράς συνοδευόμενο από το σχετικό νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο
προς τεκμηρίωση του αιτήματός του.
2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός των ορίων της οικείας
Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην
οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού.
3. Είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή
εν λειτουργία σταθμού Α.Π.Ε., στις περιπτώσεις που κατόπιν τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης ή μεταγενέστερης πράξης των αρμοδίων υπηρεσιών είτε

Commented [A24]: Ισχύει κι εδώ ο περιορισμός της παρ.
2 «εντός των ορίων της οικείας περιφέρειας»;

μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος
είχε καθορισθεί στις απαιτούμενες άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ως δημόσια έκταση, είτε αναγνωρίζεται δικαίωμα νομής ή κατοχής
επί του χώρου εγκατάστασης ιδιώτη έναντι του δημοσίου.
4. Επιτρέπεται η μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον το νέο πολύγωνο εντός των ορίων της
αρχικής Βεβαίωσης Παραγωγού και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει κοινό

Commented [A25]: Δεν είναι σαφές

σημείο μεταξύ του αρχικού πολυγώνου και της αιτούμενης μεταβολής του
πολυγώνου εγκατάστασης.
Άρθρο 20
Μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
1. Η Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου μεταβιβάζεται με
απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής αίτησης του κατόχου, η
οποία υποβάλλεται με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΡΑΕ και
συνοδεύεται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στα
Παραρτήματα 3 και 4.
2. Οι αιτήσεις μεταβίβασης Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων αξιολογούνται
σύμφωνα με το κριτήριο (δ) του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.
3. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού, η ΡΑΕ καλεί τον
αποκτώντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, να

Commented [A26]: Δεδομένων των περιορισμών για τις
αποστάσεις των ΑΓ από τα όρια των πολυγώνων που
δυστυχώς έθεσε ο ν. 4685/2020, ο περιορισμός που
εισάγεται εδώ είναι εξαιρετικά αυστηρός και θα πρέπει να
διαγραφεί. Εναλλακτικά, ειδικά για αιολικά πάρκα
προτείνεται να τεθεί ένα ανώτατο όριο απόστασης του
ορίου του πολυγώνου του νέου χώρου από το όριο του
προηγούμενου πολυγώνου. Το όριο αυτό μπορεί να είναι
10xD όπου D η μεγαλύτερη διάμετρος μεταξύ των
ανεμογεννητριών που προτείνονται στο νέο χώρο και αυτών
που υπάρχουν στον χώρο της υφιστάμενης
βεβαίωσης/άδειας
Commented [A27]: Δεν αναφέρει την περίπτωση
μεταβίβασης Άδειας Παραγωγής, που ο Νόμος ορίζει ότι
αντικαθίσταται από Βεβαίωση (παρ. 11.16). Απαιτείται
διευκρίνιση αν στην περίπτωση αυτή ο Φορέας
Αδειοδότησης καλεί τους ενδιαφερόμενους να
προσαρμόσουν το πολύγωνο τους σύμφωνα με τους
περιορισμούς χωροθέτησης του άρθρου 13 πριν την έκδοση
της Βεβαίωσης στο όνομα του νέου κατόχου.
Commented [A28]: Δεν είναι κατανοητό γιατί στα Παρ. 3
& 4, Μέρος 2 ζητούνται τα στοιχεία 5 – 8 (τεχνική
περιγραφή κλπ) σε περίπτωση μεταβίβασης χωρίς άλλη
μεταβολή του έργου.
Commented [A29]: Να τεθεί προθεσμία

καταβάλλει το εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
17 του Νόμου, με την επιφύλαξη μεταβίβασης Βεβαιώσεων μεταξύ εταιρειών
του ίδιου Ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
4. Με τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
ο νέος κάτοχος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτήν.
5. Για τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του
παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 21
Παράταση προθεσμιών για την αυτοδίκαιη παύση της Βεβαίωσης
Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
1. Για την παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 2 3 του άρθρου 12
του Νόμου και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την παρέλευση των προθεσμιών
αυτών, ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
οφείλει να υποβάλει μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου δήλωση παράτασης,
καθώς και το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης συνυποβάλλοντας
αποδεικτικό

κατάθεσης

του

Τέλους

Δέσμευσης

Φυσικού

Χώρου

Εγκατάστασης υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης.
2. Εφόσον γίνει ορθή καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται ο αιτών
λαμβάνει από το ηλεκτρονικό μητρώο, αποδεικτικό διατήρησης της ισχύος της
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αιτήματος για νέα παράταση ο κάτοχος της
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποχρεούται να
ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία πριν την παρέλευση ενός (1) μήνα
από την εκπνοή της προηγούμενης παράτασης.

Commented [A30]: Εφόσον συνοδεύεται από καταβολή
τέλους και δεν προβλέπεται κάποια αξιολόγηση, θεωρούμε
εύλογο το αίτημα να μπορεί να υποβάλλεται πιο κοντά στη
λήξη της προθεσμίας.

Άρθρο 22
Υπέρβαση μέγιστης ισχύος παραγωγής (άρθρο 10 παρ. 9)
Επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5% ή
έως και 5 MW, όποια είναι μικρότερη εφόσον η υπέρβαση αυτή δεν υπερβαίνει
τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) λεπτά ετησίως. Για τον έλεγχο της υπέρβασης,
δεδομένου ότι οι μετρήσεις λαμβάνονται με δεκαπεντάλεπτο ρυθμό, η ως άνω
υπέρβαση δεν θα πρέπει να συμβαίνει με συχνότητα μεγαλύτερη των χιλίων
μετρήσεων. Η διαχείριση των δεδομένων και οι σχετικοί υπολογισμοί θα
πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Σε περίπτωση υπέρβασης
ισχύος ο Φορέας Αδειοδότησης επιβάλλει Xρέωση Υπέρβασης Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής ίση με την αξία της υπερβάλλουσας ενέργειας.

Άρθρο 23
Έλεγχος του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με την
Βεβαίωση παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων
των Βεβαιώσεων μέσω των υποβληθέντων εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου των
Έργων και των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
2. Μέχρι την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς
σύνδεσης των έργων ελέγχεται η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του Άρθρου 12 του Νόμου. Η Βεβαίωση Παραγωγού και η
Βεβαίωση Ειδικών Έργων παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 12 του Νόμου ως εξής:
α) εάν εκπνεύσουν άπρακτες οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 2
του Άρθρου 12 του Νόμου και δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμο αίτημα και

Commented [A31]: Πώς υπολογίζεται αυτή η αξία;
Διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού ανάλογα με το
σύστημα ενίσχυσης του συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ;

καταβολή του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης σύμφωνα με
το άρθρο 21 του παρόντος,
β) εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της
Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, χωρίς την πλήρωση των
υποχρεώσεων της παράγραφου 2 του Άρθρου 12 του Νόμου για τις Βεβαιώσεις
για τις οποίες οι κάτοχοι έχουν αιτηθεί την παράταση ισχύος τους σύμφωνα με
το εν λόγω άρθρο,
3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του Άρθρου 12 του Νόμου δεν
επηρεάζονται από τυχόν υποβληθέντα αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης
της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
4. Μετά την έκδοση της Οριστικής προσφοράς σύνδεσης και μέχρι την έκδοση
της Άδειας Λειτουργίας, ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει την πρόοδο της
αδειοδοτικής διαδικασίας για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων μέσω των
υποβληθέντων εξαμηνιαίων δελτίων προόδου. Ειδικότερα κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία
ανάκλησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, σε
περίπτωση που από δύο ή περισσότερα διαδοχικά εξαμηνιαία δελτία προόδου
δεν προκύπτει πρόοδος της αδειοδοτικής η οποία δεν αιτιολογείται, καθώς και
σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης με την
υποβολή εξαμηνιαίων δελτίων προόδου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους.
5. Μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει
μέσω της υποχρέωσης υποβολής ετήσιων δελτίων προόδου τη λειτουργία των
έργων και ειδικότερα την τήρηση των ορίων της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
του κάθε έργου.
Άρθρο 24
Υποχρεώσεις κατόχου Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων

1. Οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων
υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς και γενικούς όρους της Βεβαίωσης
καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα
αυτή.
Στο πλαίσιο προώθησης της αδειοδοτικής διαδικασίας οι κάτοχοι των
Βεβαιώσεων οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:
(I) Μέχρι την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης ο κάτοχος της
Βεβαίωσης υποχρεούται να προσκομίζει στο Φορέα Αδειοδότησης μέσω των
εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου και να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
εμπροθέσμως και πριν την παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του
Άρθρου 12 του Νόμου, στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με την διαδικασία
υποβολής αίτησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την χορήγηση
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης του Σταθμού, ως ακολούθως:
α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς σταθμούς και υβριδικούς
σταθμούς ΑΠΕ:
αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης ή
δεκαοκτώ (18) μηνών για τους Σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού
υποχρεούται να προσκομίσει στο Φορέα Αδειοδότησης εμπροθέσμως στοιχεία
τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
ββ) Εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης
ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού υποχρεούται να προσκομίσει στο Φορέα
Αδειοδότησης στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης για την
έκδοση της Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης ή για τα έργα, σε περιοχές που
έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με
την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση, συνοδευόμενη
από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εντός τριάντα έξι (36)
μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της
Βεβαίωσης Παραγωγού υποχρεούται να προσκομίσει στο Φορέα Αδειοδότησης
εμπροθέσμως στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης στον
Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή για έργα, σε
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, στοιχεία τεκμηρίωσης
σχετικά με την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση
συνοδευόμενη από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
γ) Για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν στην κατηγορία των
Ειδικών Έργων και για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο
τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών:
αα) Εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης ή
τριάντα έξι (36) μηνών για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού
υποχρεούται να προσκομίσει στο Φορέα Αδειοδότησης εμπροθέσμως στοιχεία
τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
ββ) Εντός εβδομήντα δύο (72) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
Βεβαίωσης ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού υποχρεούται να προσκομίσει
στο Φορέα Αδειοδότησης εμπροθέσμως στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με την
υποβολή αίτησης για την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης ή για
έργα, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, στοιχεία
τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
σύνδεση συνοδευόμενη από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
(II) Μετά την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος
Βεβαίωσης υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων και
της αδειοδοτικής διαδικασίας με αναλυτική και αιτιολογημένη έκθεση
προόδου, που υποβάλλεται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το Παράρτημα 7, και

συνοδεύεται από τα αναγκαία προς τεκμηρίωση στοιχεία (όπως εγκρίσεις,
γνωμοδοτήσεις κ.α.). Στην έκθεση θα πρέπει να περιγράφονται με επαρκή
τεκμηρίωση προβλήματα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την
αδειοδοτική διαδικασία και οι τυχόν ενέργειες στις οποίες προέβη ο αιτών για
την αντιμετώπισή τους.
(III) Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας η ενημέρωση πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:
α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του
Σταθμού που καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό. Eιδικά για τους σταθμούς
ΣΗΘΥΑ, πέραν των ανωτέρω, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει απολογιστικά
στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας ως πλήρους συμπαραγωγής.
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 το Δίκτυο.
Ειδικά

για

σταθμούς

ΣΗΘΥΑ,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

αυτοπαραγωγών η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει και τα απολογιστικά ετήσια
στοιχεία για την πιστοποίησης της παραγόμενη ενέργειας ΣΗΘΥΑ, όπως
προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο των μονάδων ΣΗΘΥΑ.
2. Από τις υποβληθείσες εκθέσεις προόδου θα πρέπει να προκύπτει η
υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, όπου αυτή
απαιτείται, και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 25
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων – Ανάκληση της Βεβαίωσης Παραγωγού

1. Πέραν των περιπτώσεων αυτοδίκαιας παύσης των Βεβαιώσεων Παραγωγού
ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2-4
του άρθρου 12 του Νόμου, σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού
και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της
Βεβαίωσης

Παραγωγού

ή

Βεβαίωσης

Ειδικών

Έργων,

επιβάλλονται

διοικητικές κυρώσεις και είναι δυνατόν να ανακαλείται η εκδοθείσα Βεβαίωση.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού ανακαλείται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του έργου.
β) Λόγω παύσης, για οποιονδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για
την οποία έχει χορηγηθεί η Βεβαίωση.
γ) Αν η χορήγηση της Βεβαίωσης βασίσθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά
στοιχεία.
δ) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Βεβαίωσης (οικειοθελής
ανάκληση). Οι περιπτώσεις των οικειοθελών ανακλήσεων των Βεβαιώσεων
Παραγωγού θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση περί ανάκλησης της
Βεβαίωσης Παραγωγού, στην οποία να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον ο αριθμός
της Βεβαίωσης Παραγωγού, η θέση και η ισχύς του έργου, υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, υπό την εταιρική επωνυμία,
συνοδευόμενη από Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου με την σχετική απόφαση
ανάκλησης της Βεβαίωσης Παραγωγού.
ε) Σε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
καθώς και των όρων της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
3. Για την επιβολή προστίμου λαμβάνεται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα και η
συστηματικότητα της παράβασης.

Άρθρο 26
Διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων

1. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας Αδειοδότησης
κοινοποιεί στον κάτοχο της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων, Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης (ΠΔΠ), στην οποία περιγράφεται η
παράβαση, και ζητούνται έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με αυτή εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
ΠΔΠ.
2. Η έγγραφη απάντηση του κατόχου της Βεβαίωσης πρέπει να συνοδεύεται
από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.
Ειδικότερα η επίκληση εκ μέρους του κατόχου της Βεβαίωσης, καθυστέρησης
στην έκδοση εγκρίσεων και αδειών από αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους σεν
λόγω σχετικούς ισχυρισμούς. Ο Φορέας Αδειοδότησης, στο πλαίσιο εξέτασης
των ισχυρισμών του κατόχου της Βεβαίωσης σχετικά με την παράβαση, ή την
καθυστέρηση ως προς την αδειοδοτική διαδικασία του έργου, μπορεί να
ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή την προσκόμιση συμπληρωματικών
εγγράφων.
3. Τυχόν υποβολή αιτημάτων τροποποίησης μετά την αποστολή της Πράξης
Διαπίστωσης Παράβασης δεν εξετάζονται μέχρι την αξιολόγηση των απόψεων
του κατόχου της Βεβαίωσης.
4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης απάντησης του κατόχου της
Βεβαίωσης με την οποία δεν αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή/και δεν
παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις, ο Φορέας Αδειοδότησης ανακαλεί την
Βεβαίωση. Αν από τα προσκομιζόμενα στοιχεία αντικρούεται η τέλεση της
παράβασης ή τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί ως προς την καθυστέρηση
υλοποίησης του έργου, ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει με επιστολή τον
κάτοχο της Βεβαίωσης σχετικά με την μη συνδρομή λόγων ανάκλησης της
Βεβαίωσης. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στην
εξέταση τήρησης των ειδικών και γενικών όρων της Βεβαίωσης, καθώς και του
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα αυτή.

Commented [A32]: Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να είναι
καταχρηστική εφόσον η αξιολόγηση των απόψεων του
κατόχου βεβαίωσης από το Φορέα Αδειοδότησης δεν
ολοκληρωθεί εντός εύλογου διαστήματος.

5. Η απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης για ανάκληση της Βεβαίωσης
Παραγωγού κοινοποιείται στον κάτοχό της, αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Φορέα Αδειοδότησης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Άρθρο 27
Γνωστοποίηση στοιχείων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
Με απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
3 του άρθρου 6 του Νόμου 3468/2006, καθορίζονται τα στοιχεία και κάθε άλλη
λεπτομέρεια των παρεχόμενων δεδομένων τα οποία ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο για την
υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου για Υβριδικό
Σταθμό, σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, χορηγεί τα στοιχεία αυτά
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 28
Υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου –
Υβριδικός Σταθμός
1.Για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου για
Υβριδικό Σταθμό στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ισχύουν τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 4 έως 6 του παρόντος Κανονισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 2 και συνοδεύονται
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
2. Ο αιτών υποβάλει αντίγραφο της τεχνοοικονομικής μελέτης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Μέρους 6 του Παραρτήματος 2, στον Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Άρθρο 29
Επεξεργασία Αιτήσεων
1. Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου για
Υβριδικό Σταθμό στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, λαμβάνονται υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 11, καθώς και τα
ακόλουθα:
α) Για την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης, ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών εξετάζει αν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, ταυτίζονται ή είναι συμβατά με
τα δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στον αιτούντα σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος και διαβιβάζει την εισήγησή του
στη ΡΑΕ εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την παραλαβή των
στοιχείων.

Αν

σύμφωνα

με

την

εισήγηση

του

Διαχειριστή

Μη

Διασυνδεδεμένων Νησιών υπάρχουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω στοιχεία, οι
οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ απορρίπτει την
αίτηση.
β) Για την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης εξετάζεται η
συμβατότητα του Υβριδικού Σταθμού με το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών και για την ασφάλεια και ευστάθεια της λειτουργίας
του, εξετάζεται αν το μέγεθος και ο σχεδιασμός του σταθμού, καθώς και ο
προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας του είναι συμβατά με το μέγεθος και τα
χαρακτηριστικά

του

Αυτόνομου

Ηλεκτρικού

Συστήματος

του

Μη

Διασυνδεδεμένου Νησιού. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
εκτιμά τη συμβατότητα του σταθμού και του προτεινόμενου τρόπου
λειτουργίας του, με τη λειτουργία του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος του
νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ μαζί με την εισήγηση που
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Το ποσοστό που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόμου 3468 ορίζεται σε 100%, με την
επιφύλαξη διαφορετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διαχειριστή Μη

Διασυνδεδεμένων Νησιών, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία.
γ) Για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του Υβριδικού
Σταθμού, εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, καθώς και τα
αποτελέσματα της τεχνικοοικονομικής μελέτης, πληρούνται οι περιορισμοί
που τίθενται από το Νόμο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
Για την πλήρωση του όρου σχετικά με τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των
μονάδων ΑΠΕ του σταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ'
της παραγράφου 26 του άρθρου 2 του Νόμου 3468, λαμβάνονται υπόψη μόνο
οι μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.
Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού που δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε
λειτουργούν παράλληλα με αυτό, και τροφοδοτούν απ' ευθείας τις
αποθηκευτικές μονάδες του Υβριδικού Σταθμού, δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω
περιορισμό.
Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθμός από
το δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης, λαμβάνονται
υπόψη μόνο οι ώρες κατά τις οποίες η υπολογιζόμενη σε ωριαία βάση διαφορά
ηλεκτρικής ενέργειας, είναι θετική. Η διαφορά αυτή ορίζεται ως η ηλεκτρική
ενέργεια που απορρόφησε ο σταθμός από το δίκτυο μείον την ενέργεια που
παράγεται από μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού και αποθηκεύεται.
Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την
πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, δεν λαμβάνονται
υπόψη οι ώρες λειτουργίας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος, κατά τις
οποίες ο σταθμός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής
του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διασφάλιση της
επάρκειας δυναμικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθμών ΑΠΕ.
δ) Η μείωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα
για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε ετήσια βάση, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Νόμου 3468/2006, υπολογίζεται με

βάση τα αποτελέσματα της τεχνικοοικονομικής μελέτης που υποβάλλεται από
τον αιτούντα και δεν πρέπει να υπολείπεται του 40% της συνολικά
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού.
ε) Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης και την εξέταση της
λειτουργίας του σταθμού ελέγχεται η ελάχιστη αποθηκευμένη ενέργεια που ο
σταθμός πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστημα, ώστε να
διασφαλίζεται η παροχή της εγγυημένης ισχύος σε περιόδους ανεπαρκούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού. Η
διατήρηση ελάχιστου ενεργειακού αποθέματος ορίζεται τουλάχιστον σε 25%
της εγγυημένης ισχύος επί τις ώρες διάθεσης εγγυημένης ισχύος, αφαιρουμένου
του συνόλου των απωλειών του αποθηκευτικού μέσου και των ελεγχόμενων
μονάδων. Η ελάχιστη αυτή ενέργεια θα πρέπει να αποτρέπει την εν γένει
απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας συμβατικών μονάδων από το Δίκτυο για τη
διασφάλιση της παροχής εγγυημένης ισχύος του Υβριδικού Σταθμού.
στ) Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης εξετάζεται εάν η
λειτουργία του Υβριδικού Σταθμού επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των
σταθμών ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα στο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα και
δεν αποτελούν μέρος του Υβριδικού Σταθμού.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόμενων έργων λαμβάνεται υπόψη ο
βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του Συστήματος.
3. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δεν πληρούται, ο Φορέας Αδειοδότησης
απορρίπτει την αίτηση.
Άρθρο 30
Παροχή διευκρινίσεων
1. Η ΡΑΕ δύναται να ζητάει από τον αιτούντα την υποβολή συμπληρωματικών
ή διευκρινιστικών στοιχείων που κατά την κρίση της απαιτούνται για την
αξιολόγηση της αίτησης.

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μπορεί να ζητήσει από τον
αιτούντα, με κοινοποίηση στο Φορέα Αδειοδότησης, την υποβολή εντός τακτής
προθεσμίας διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται
για την επεξεργασία της αίτησης και υποβολή των εισηγήσεών του που
προβλέπονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού.

Άρθρο 31
Διόρθωση τεχνικοοικονομικής μελέτης
Η ΡΑΕ για την αξιολόγηση της αίτησης λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις του
Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που προβλέπονται στο άρθρο 29
του παρόντος. Αν κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι η
υποβληθείσα τεχνικοοικονομική μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια
των οποίων δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει ο αιτών κατά την εκπόνηση της, η
ΡΑΕ δύναται να ζητήσει την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας, νέας
τεχνικοοικονομικής μελέτης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η
ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 32
Στοιχεία Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του
Νόμου, η Βεβαίωση Ειδικού Έργου για Υβριδικό Σταθμό στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την αιτούμενη εγγυημένη ισχύς και ελάχιστες ώρες παροχής της, επί
ημερήσια βάση.
β) Το είδος και το μέγεθος όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και των μονάδων πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης.
γ) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας.

δ)

Τους

όρους

της

σύμβασης

πώλησης

με

τον

Διαχειριστή

Μη

Διασυνδεδεμένων Νησιών της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις
μονάδες παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού.
ε) Τους όρους απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για την
πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης.
στ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθηκευτικών μονάδων του
σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου 3468.
ζ) Την επιλογή διενέργειας ή μη συμψηφισμού, σε ωριαία βάση, που
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περίπτωση ε' του Νόμου 3468.
η) Την προθεσμία για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης και της
Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του παραγωγού και του Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Άρθρο 33
Ειδικοί όροι
Η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει με απόφασή της που αναρτάται στην ιστοσελίδα
της, ειδικούς όρους και περιορισμούς λειτουργίας των Υβριδικών Σταθμών
που συνδέονται σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού.
Άρθρο 34
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα
Παραρτήματα 1 έως και 11.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

