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Α] Βεβαιώσεις για σταθμούς με περισσότερες από μία τεχνολογία Α.Π.Ε.  

Σήμερα, στην εποχή κατά την οποία η ευελιξία των μονάδων παραγωγής καθίσταται όλο και πιο 

σημαντικός παράγοντας τόσο για την βελτίωση της συνεργασίας τους με το ηλεκτρικό σύστημα, 

όσο και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η συμμετοχή τους στις αγορές 

ενέργειας, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα ένας σταθμός Α.Π.Ε. να μπορεί να συνδυάζει, 

υπό την ίδια ενιαία άδεια, περισσότερες της μίας μορφής Α.Π.Ε. με ή χωρίς αποθήκευση, είτε 

εξ αρχής είτε με συνένωση ήδη εκδοθεισών Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού.   

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σημαντική συμπληρωματικότητα της παραγωγής αιολικών και 

φωτοβολταϊκών μονάδων εντός του ίδιου σταθμού, γεγονός που παρέχει σημαντική 

εξοικονόμηση πόρων στη σύνδεση του σταθμού με το σύστημα, αλλά και καλύτερους όρους 

διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η δυνατότητα αυτή 

θεωρείται δεδομένη και χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις.  

Παρότι το νομικό πλαίσιο και ειδικά οι νόμοι 3468/2006 (αρ. 2) (ΦΕΚ Α 129) και 4685/2020 (αρ. 

10 & 11) (ΦΕΚ Α 92), ως ισχύουν, δεν απαγορεύουν ρητά την ένταξη δύο μορφών Α.Π.Ε. σε μία 

Βεβαίωση, η επικρατούσα ερμηνεία, η οποία έχει αποτυπωθεί και στον τρέχοντα Κανονισμό 

Βεβαιώσεων, είναι ότι αυτό δεν επιτρέπεται.  

Για το λόγο αυτό ζητάμε να υπάρξει προσαρμογή του Κανονισμού Βεβαιώσεων με το ως άνω 

πλαίσιο και άρση αυτής της απαγόρευσης.  
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Β] Θέματα μισθώσεων και τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης ακινήτων 

 

1. Τροποποίηση του άρθρου 18 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129) ως προς την υποβολή 

των αναγκαίων εγγράφων και την κήρυξη απαλλοτρίωσης  

Προτείνονται τροποποιήσεις στο άρ. 18 του ν. 4951/2022 ως ακολούθως: 

 «Άρθρο 18  Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης  

 1. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, 
ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το παρόν και τον οικείο Κανονισμό, 
προσκομίζει:  

 α) Για την περίπτωση ιδιωτικών, καθώς και δημοτικών εκτάσεων, τη 
Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, συνοδευόμενη από τοπογραφικό 
διάγραμμα και τα κάτωθι κατά περίπτωση:  

 αα) Τίτλο κυριότητας, ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και είτε πιστοποιητικό μεταγραφής 
από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος 
κτηματολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το 
σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.  

 αβ) Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, τα 
αποδεικτικά έγγραφα της υποπερ. αα), καθώς και αποδεικτικό τίτλο 
νόμιμης χρήσης, ήτοι είτε (ι) αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού 

μακροχρόνιας μίσθωσης και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία συνοδευόμενα από τα αποδεικτικά 
έγγραφα της υποπερ. αα), είτε (ιι)   ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής 
πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο 
υποθηκοφυλακείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αυτής του 
αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου.  

 β) Για δημόσιες εκτάσεις που διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες 
εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης 
σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).  

γ) Για εκτάσεις του Δημοσίου που δεν διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι 

οποίες δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, περιλαμβανομένων αυτών 
που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, οι Κτηματικές Υπηρεσίες 
ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον εγκρίνει τη μίσθωση ή την 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, τα λοιπά νόμιμα 
αποδεικτικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την εξασφάλιση του 
δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, προσκομίζονται προς 
συμπλήρωση του φακέλου με την έκδοσή τους.  
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δ) Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, την Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης 
του Νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ Α 17) υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του 
φορέα υλοποίησης.   

2. Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, ως προς την τεκμηρίωση του 
δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας που δεν περιλαμβάνεται στο 
γήπεδο εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό 
διάγραμμα, συνοδευόμενο από:  

 α) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, έγγραφη συναίνεση του 
ιδιοκτήτη.  

 β) Για την περίπτωση δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, επιστολή 

ενημέρωσης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αρχή για την 
εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία ως 
προς τον χαρακτήρα της έκτασης.  

 γ) Ειδικώς για την περίπτωση εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετική απόφαση παραχώρησης.  

δ) Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, την Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης 
του Νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ Α 17) υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του 
φορέα υλοποίησης. »  
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2. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων των τοπικών Γραφείων Κτηματογράφησης κατά την 

διάρκεια της προανάρτησης και ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων της εκάστοτε 

περιοχής.   

Η ανεύρεση των ιδιοκτήτων ή ακόμα και των νομέων των ακινήτων, τα οποία επηρεάζονται από 

τα έργα ΑΠΕ, ήταν ανέκαθεν μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Η κατάρτιση πολυετούς 

συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη είναι στόχος που κάθε φορέας υλοποίησης έργων ΑΠΕ καλείται να 

εκπληρώσει για την ορθή και απρόσκοπτη αδειοδοτική εξέλιξη του εκάστοτε έργων ΑΠΕ. Επειδή 

η συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδας βρίσκονται σε φάση προανάρτησης και 

ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, είναι αδύνατο ένας φορέας υλοποίησης έργων ΑΠΕ, 

ως ιδιώτης να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, επειδή αυτά κατ’ αρχήν δεν δημοσιεύονται. 

Για αυτό τον λόγο παραθέτουμε την ακόλουθη προσθήκη στην τελευταία παράγραφο του 

άρθρου 4 του ν. 2308/1995 (Α 114), ως ισχύει κατόπιν της αντικατάστασης από το άρθρο 6 του 

Νόμου 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134):   

 

«Άρθρο 4 Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης 

Με απόφαση του Φορέα, μπορούν να προβλεφθούν η αποστολή 
αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα  της 
προανάρτησης [δυνάμει της υπ’ αριθμόν 15649/31-3-2016 έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμωμενων αμοιβών της 
ΕΚΧΑ ΑΕ (ΦΕΚ 923Β/2016)] και της ανάρτησης σε ορισμένες κατηγορίες 
προσώπων, όπως και σε κατόχους Βεβαιώσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Νόμου 
4685/2020 (ΦΕΚ Α 92), κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης από τον 
κάτοχο Βεβαίωσης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, 
συνοδευόμενης από την εν λόγω Βεβαίωση του άρθρου 11 του Νόμου 
4685/2020 (ΦΕΚ Α 92).» 
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3. Τροποποίηση του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α 17), §1 του άρθρου 7Α για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών απαλλοτρίωσης.  

Mε την §7 του άρθρου 4 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129), οι Α.Π.Ε. και οι σχετικές υποδομές τους 

χαρακτηρίζονται ως «δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια 

ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, 

ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους».  

Επίσης με την ανωτέρω διάταξη επαναλαμβάνεται ότι εφαρμόζεται ο Κώδικας Απαλλοτρίωσης 

(ν. 2882/2001 / ΦΕΚ Α 17) και για τις Α.Π.Ε.   

Ωστόσο, για να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία συντέλεσης, δηλαδή 

ολοκλήρωσης της εκάστοτε απαλλοτρίωσης, προτείνεται τροποποίηση του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 

Α 17), §1 του άρθρου 7Α ως ακολούθως:  

 

«1. Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας ή έργα δημόσιας ωφέλειας είναι δυνατόν με ειδική 
απόφαση του Εφετείου, που δικάζει σε μονομελή σύνθεση με τη διαδικασία 
του άρθρου 21 του παρόντος, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών 
και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Με την 
απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το 
ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού. Οι απαλλοτριώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, με την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.  Αν η 

απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η σχετική ανάγκη 
ανακύψει μεταγενέστερα, τότε, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία 
της παραγράφου αυτής, εκδίδεται ειδική πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου για την υπαγωγή τους στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. 
Κατά παρέκκλιση του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου, για την εφαρμογή του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου για Σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, για τους 
οποίους έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή έχουν 
ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Νόμου 
4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), ως ισχύει, δεν απαιτείται η κήρυξη της 

απαλλοτρίωσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και 
εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1 του παρόντος Νόμου. 

Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις κηρύσσονται κατά τις 
πάγιες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται νέα κάθε φορά πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να 
εξουσιοδοτεί το αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να 
προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου, στις 
οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.» 
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4. Νέα παράγραφος στο άρ. 54 ν.4951/2022  

Σύμφωνα με τον ν. 4951/2022 και όλες τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του, οι εν ισχύ 

Άδειες Εγκατάστασης δεν υπόκεινται σε τροποποίηση ως προς τις αποστάσεις ασφαλείας του 

άρθρου 21, ούτε σε εκ νέου έλεγχο της αδειοδοτούσας αρχής σχετικά με το γήπεδο 

εγκατάστασης και το γήπεδο ασφαλείας που διενεργείται κατά το σχετικό άρθρο 18.  

Παρά ταύτα, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τις συνήθεις περιπτώσεις που πιθανόν κατά την φάση 

κατασκευής των έργων απαιτηθούν μικρομετακινήσεις από τις αρχικώς εγκεκριμένες θέσεις 

εντός των εγκεκριμένων πολυγώνων. Οι εν λόγω περιπτώσεις καθότι υπόκεινται στις 

περιπτώσεις απλής γνωστοποίησης στην ΡΑΕ και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

καλύπτονται περιβαλλοντικά από τις ανοχές των εκδοθείσων γνωμοδοτήσεων (π.χ. ΥΠΑ και 

εντός της επιφάνειας επέμβασης) με υποβολή φακέλου συμμόρφωσης-ενημέρωσης προς τις 

αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, παρόλα αυτά στο κείμενο του νέου νόμου αποτελούν 

διακριτή περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Εγκατάστασης (υποπ. βα) και γενική 

διατύπωση παρ. 1 του άρθρου 20) δίχως να λογίζεται το συνολικό κόστος ως προς την 

καθυστέρηση και τα προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε ώριμα αδειοδοτικά έργα.  

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο παρελθόν δεν ήταν απαιτούμενη η τεκμηρίωση του 

δικαιώματος νόμιμης χρήσης κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης των γηπέδων 

ασφαλείας, αλλά παρά μόνο κάθε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του 

γηπέδου ή κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και την λειτουργία του. 

Συνεπώς εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα στις περιπτώσεις των ώριμων σταθμών που 

διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ή έχουν υποβάλει την εγγυητική επιστολή της ΟΠΣ και έχουν 

υπογράψει ΣΕΔΠ υπό το προηγούμενο καθεστώς και δεν είχαν εξασφαλίσει τις νέες 

απαιτούμενες συναινέσεις . Προτείνεται λοιπόν προσθήκη νέων περιπτώσεων β και γ στην  

παράγραφο 3 στο άρθρο 54: 

«3.α. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας δεν υπόκεινται σε 

τροποποίηση ως προς τις αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 21, ούτε στον εκ 

νέου έλεγχο της αδειοδοτούσας αρχής σχετικά με το γήπεδο εγκατάστασης και 

το γήπεδο ασφαλείας που διενεργείται κατά το άρθρο 18. 

β. Σε περίπτωση αλλαγής της θέσης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών 

σταθμού που κατά την 04.07.2022 διέθετε  εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης εντός 

του πολυγώνου όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στον γεωπληροφοριακό χάρτη 

του Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4685/2020 και 

εφόσον δεν επέρχεται τροποποίηση του πολυγώνου  αυτού, δεν απαιτείται η 

τεκμηρίωση του δικαιώματος νόμιμης χρήσης για το γήπεδο ασφαλείας που 

δεν συμπεριλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης. Η περίπτωση του 

προηγούμενου εδαφίου υπάγεται κατ' εξαίρεση στις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 20 του ν.4951/2022 

γ. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ που κατά την 04.07.2022 διέθεταν (ι) εν ισχύ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και (ιι) 

υπογεγραμμένη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης,  δεν υπόκεινται στον 

έλεγχο της αδειοδοτούσας αρχής σχετικά με το γήπεδο ασφαλείας που 

διενεργείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 18.»  
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Γ] Προθεσμίες άρ. 31, ν.4951/2022 και άρ. 12, ν.4685/2022 

1. Οι προθεσμίες του άρ. 31 του ν.4951/2022  

Όπως είχαμε σημειώσει και κατά τη διαβούλευση του ν. 4951/20221, οι προθεσμίες που θέτει 

το άρθρο 31 για τη διασφάλιση υλοποίησης έργων είναι μη ρεαλιστικές για την περίπτωση μη 

δημόσιων δασικών εκτάσεων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναστέλλονται  για όσο χρόνο 

διαρκούν οι διαδικασίες διασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκτάσεων που δεν είναι 

δημόσιες δασικές. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να οριστεί ότι οι εισαγόμενες προθεσμίες 

ισχύουν μόνο αν το σύνολο των απαραίτητων εκτάσεων είναι δημόσιες δασικές και δεν 

εφαρμόζονται σε καμία άλλη περίπτωση. 

Ακόμα όμως και στην περίπτωση των δημοσίων δασικών εκτάσεων, η 12μηνη προθεσμία 

μεταξύ αποδοχής των όρων σύνδεσης και αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης είναι πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για να αιτηθεί ο φορέας άδεια 

εγκατάστασης είναι επιτακτικό να έχει «κλειδώσει» τιμή για το έργο του. Προτείνεται λοιπόν ο 

χρόνος να διπλασιαστεί τουλάχιστον. 
 

2. H προθεσμία υποβολής αίτησης για ΑΕΠΟ στις περιπτώσεις που απαιτείται ΕΟΑ, άρθρο 

12, ν. 4685/2020 

Από την εφαρμογή του ν. 4685/2020 έχει φανεί ότι δεν είναι επαρκής η 12μηνη προθεσμία της 

παρ. 2.α, του άρ. 12 για την υποβολή αίτησης για ΑΕΠΟ στην περίπτωση που απαιτείται ΕΟΑ. 

Προτείνεται λοιπόν ο διπλασιασμός του συγκεκριμένου χρόνου προκειμένου να διασφαλίζεται 

η εκπόνηση της ΕΟΑ με επιπλέον επιστημονική επάρκεια και μετρήσεις πεδίου. 

2. Η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει: 

α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς σταθμούς και υβριδικούς 

σταθμούς ΑΠΕ, εάν: (αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής 

καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 

Για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δώδεκα (12) είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες. 

 

 

  

 
1 https://eletaen.gr/symmetoxi-diavoulefsi-sxedio-nomou-ape/  

https://eletaen.gr/symmetoxi-diavoulefsi-sxedio-nomou-ape/
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Δ] Ορισμός Απόκλισης Ισχύος 

Τροποποίηση του άρθρου 89 §2 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ 129) και της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 ως προς τον ορισμό “Απόκλιση Ισχύος” 

Είναι επίσης σημαντικό να τροποποιηθεί  η §2 του άρθρου 89 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Α 

129) και αντίστοιχα η §2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 4333) περί καθορισμού προτεραιοτήτων στη χορήγηση ΟΠΣ, ώστε ο ορισμός 

της «Απόκλισης Ισχύος» να αναφέρεται στη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής, αντί της Εγκατεστημένης 

Ισχύος του σταθμού ΑΠΕ. Ο παραγωγός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την 

Εγκατεστημένη Ισχύ του σταθμού του κατά τον βέλτιστο για τη λειτουργία του τρόπο, από τη 

στιγμή που ο περιορισμός της Μέγιστης Αποδιδόμενης Ισχύος εξασφαλίζει ότι δε θα επιβαρύνει 

παραπάνω το σύστημα.  

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία στη διαμόρφωση της σχετικής πρότασης 

προς το ΥΠΕΝ, ενώ σας προωθούμε με την παρούσα επιστολή την κάτωθι προτεινόμενη 

τροποποίηση της §2 του άρθρου 89 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ 129): 

 

«2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, για τεχνικούς λόγους, προς τον σκοπό 
της βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών Συστήματος και Δικτύου και για 
τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από σταθμούς 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των κριτηρίων προτεραιότητας, δύναται να χορηγεί Οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης με μειωμένη την τελική εγκατεστημένη ισχύ Μέγιστη 
Ισχύ Παραγωγής έναντι της αναγραφόμενης στην άδεια παραγωγής, στη 
Βεβαίωση Παραγωγού ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην αίτηση 
χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε περίπτωση σταθμών του 
άρθρου 33. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται για τη χορήγηση Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης η προηγούμενη τροποποίηση της άδειας παραγωγής, 
της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα 
Αδειοδότησης.» 

Η ως άνω τροποποίηση αντιστοίχως τροποποιεί και τον ήδη αποδιδόμενο ορισμό της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ 4333)  ως ακολούθως: 

«Απόκλιση ισχύος: Το ποσοστό μείωσης της αναγραφόμενης ισχύος στην 

άδεια παραγωγής ή στη Βεβαίωση Παραγωγού ή στη Βεβαίωση Ειδικών 
Έργων ή στην αίτηση χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε 
περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών. Η νέα ισχύς εφεξής καλείται τελική 
Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής και αποτελεί την ισχύ για την οποία χορηγείται η 
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4951/2022 .» 

 

 


