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Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας
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Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας :
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Δ. Αλεξόπουλος, Β. Μηλιώνη
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:
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:
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ΘΕΜΑ:

Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 92), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 142),
όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 193),
όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ
Α΄ 133), όπως ισχύει.
5. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 9), όπως
ισχύει.
6. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει.
7. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό
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των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 149), όπως ισχύει.
8. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 251), όπως ισχύει.
9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α΄87), όπως ισχύει.
11. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως
ισχύει.
12. Τον v. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει.
13. Τον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45), όπως ισχύει.
14. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές.
15. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ».
16. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2014/C 200/01).
17. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ
«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης»
(ΦΕΚ Β' 2373), όπως ισχύει.
18. Την υπ' αριθμ. 49828/12.11.2008 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της
Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου
ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464).
19. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/29.07.2020 απόφαση του Υπουργού και των
Υφυπουργών ΠΕΝ «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και
τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης
ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας,
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με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει.» (ΦΕΚ Β΄3150).
20. Την υπ’ αριθμ. 11/2020 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η οποία διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ με το
O-84781/05.11.2020 έγγραφο της Αρχής.
21. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2019 – 2028, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
1097/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1048), όπως ισχύει.
22. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που
εγκρίθηκε με την 395/2016 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017), όπως ισχύει.
23. Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β 304), όπως ισχύει.
24. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
που εγκρίθηκε με την 57/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103), όπως ισχύει.
25. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
26. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α'
160).
27. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:

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
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Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εφεξής «Βεβαίωση»), καθώς και της
Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής
«Βεβαίωση Ειδικών Έργων»)και της Άδειας Παραγωγής, ανά περίπτωση.

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
ακόλουθοι ορισμοί:
(α) «Νόμος»: Ο νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92), όπως ισχύει.
(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
και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, καθώς και για την τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(γ) «Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης»: Το τέλος που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 17
του Νόμου, υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 τουν.4001/2011 (Α’ 179), όπως
ισχύει.
(δ) «Κύκλος υποβολής αιτήσεων» ή «Κύκλος»: Ο περιοδικός χρόνος υποβολής αιτήσεων για
χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, καθώς και για τροποποίηση Βεβαίωσης ή
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ε) «Μορφή ΑΠΕ»: Η πρωτογενής πηγή ενέργειας, η οποία αξιοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας (όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερμική, η βιομάζα).
(στ) «Περιοχές με κορεσμένο δίκτυο»: Οι περιοχές για τις οποίες διαπιστώνεται με απόφαση
της ΡΑΕ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, αδυναμία
απορρόφησης ισχύος ή περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, για συγκεκριμένη
τεχνολογία σταθμού ΑΠΕ ή κατηγορία παραγωγού.
(ζ) «Τεχνολογία ΑΠΕ»: Η συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένας σταθμός ΑΠΕ για την
αξιοποίηση μίας μορφής ΑΠΕ. Οι σταθμοί ΑΠΕ προσδιορίζονται με βάση την τεχνολογία όπως
αιολικός, φωτοβολταϊκός, ηλιοθερμικός, υβριδικός με χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας,
μικρός υδροηλεκτρικός, βιομάζας, γεωθερμικός και κάθε άλλος σταθμός ΑΠΕ, όπως ορίζεται
στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(η) «Χώρος ή θέση εγκατάστασης σταθμού»: Ο αναγκαίος χώρος για την εγκατάσταση και
λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτός
προσδιορίζεται/αποτυπώνεται στο πολύγωνο που καταχωρίζεται στον γεωπληροφοριακό
χάρτη του Φορέα Αδειοδότησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Νόμου.
(θ) «Κατηγορία Παραγωγού»: Η κατηγορία στην οποία υπάγονται, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ(π.χ. αυτοπαραγωγοί, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ).
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(ι) «Ριζική ανανέωση σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ»: Η αποξήλωση και αντικατάσταση εξοπλισμού
του σταθμού ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ως εξής:


για αιολικό σταθμό, η αντικατάσταση τουλάχιστον όλων των ανεμογεννητριών



για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, η αντικατάσταση τουλάχιστον του βασικού
ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού και κατ' ελάχιστο του υδροστρόβιλου, της
ηλεκτρογεννήτριας και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου
λειτουργίας του σταθμού



για φωτοβολταϊκό σταθμό, η αντικατάσταση τουλάχιστον όλων των φ/β πλαισίων και
όλων των μετατροπέων/inverter



για σταθμό ΣΗΘΥΑ, η αντικατάσταση τουλάχιστον όλου του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού (Η/Ζ, γεννήτρια, ψυγεία, εναλλάκτες, κλπ)



για σταθμό αερίων ΧΥΤΑ, η αντικατάσταση τουλάχιστον των συστημάτων επεξεργασίας
του βιοαερίου, του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(μηχανές-γεννήτριες), των συστημάτων επεξεργασίας των ρύπων και των αποβλήτων
(εξαιρείται το δίκτυο συλλογής βιοαερίου).



για σταθμό βιομάζας/βιοαερίου, η αντικατάσταση τουλάχιστον των συστημάτων
επεξεργασίας του βιοαερίου, του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (μηχανές-γεννήτριες), των συστημάτων επεξεργασίας των ρύπων και των
αποβλήτων (εξαιρούνται οι κατασκευές και ο εξοπλισμός επεξεργασίας της πρώτης
ύλης, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτών ή των αεριοποιητών).

(ια) Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή «Άδεια Παραγωγής»: Η Άδεια Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Μονάδες Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3
του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει, καθώς και οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες εκδίδονται
με βάση το άρθρο 23 του ν. 4685/2020.
(ιβ) «Τυπική Ανεμογεννήτρια»: Η ανεμογεννήτρια με διάμετρο ρότορα σύμφωνα με το Ειδικό
Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 3
Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΗΜΠΗΕ ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ ή ΗΜΠΗΕ ή Ηλεκτρονικό Μητρώο)
1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άλλη
αίτηση η οποία αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής «Ηλεκτρονικό
Μητρώο»), το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό.
2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο, δομείται και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

5

(α) Πλήρη αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση νομικών και φυσικών προσώπων, μέσω
διασύνδεσης με τα συστήματα TAXISnet για την είσοδό 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 έτερα ηλεκτρονικά
συστήματα, για τη λήψη πληροφοριών, όπου αυτό απαιτείται. Ειδικότερα:
(αα) Διασύνδεση με το σύστημα ελέγχου χωρικών στοιχείων GIS, το οποίο τηρεί ο Φορέας
Αδειοδότησης.
(ββ) Διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.
(γγ) Διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).
(δδ) Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
και Διαχειριστή δικτύου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών).
(εε) Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των φορέων χορήγησης της Άδειας
Εγκατάστασης και της Άδειας Λειτουργίας.
(ε) Διαβάθμιση χρηστών σε ότι αφορά σε δικαιώματα χρήσης και εποπτείας σε τρία (3)
επίπεδα: χρήστη, προϊσταμένου και διαχειριστή συστήματος.
3. Ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής, δύναται να καθορίζονται με απόφαση του
Φορέα Αδειοδότησης.

Άρθρο 4
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία:
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 αιτήσεων καθορίζεται η χρονική περίοδος από την πρώτη (1η) έως και
τη δέκατη(10η) ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου κάθε έτους.
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2. Οι αιτήσεις εξετάζονται ανά κύκλο, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλέψεων της
κείμενης νομοθεσίας. Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου, είναι η
ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του προηγούμενου κύκλου. Εάν η εξέταση Ειδικών Έργων
ή η συγκριτική αξιολόγηση αιτήσεων ενός κύκλου, κωλύει την έναρξη εξέτασης αιτήσεων του
επόμενου, η εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου εκκινεί μόνο για τις αιτήσεις οι οποίες δεν
παρουσιάζουν σύγκρουση με τις εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων κύκλων.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την εξέταση των αιτήσεων ενός κύκλου, διαπιστώνεται
υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ενός ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα
Κανονισμό, δεν εκκινεί η εξέταση των αιτήσεων επόμενων κύκλων που αφορούν στον
συγκεκριμένο ΟΤΑ, μέχρι τη διευθέτηση της υπέρβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
παρόντα Κανονισμό.
4. Εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, υποβάλλονται αιτήματα:
(α) για τη χορήγηση Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
(β) για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής άνω του 10%
σε σχέση με την ισχύ της αρχικής Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας
Παραγωγής,
(γ) για την επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης,
(δ) για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ ή των ΟΤΑ,
εφόσον οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται σε δύο ή περισσότερους ΟΤΑ,
(ε) για την ανανέωση του σταθμού ΑΠΕ,
(στ) για τη μεταφορά του τόπου (χώρου ή θέσης) εγκατάστασης του σταθμού, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4203/2013 (Α’ 235).
5. Εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων υποβάλλονται αιτήματα:
(α) για τη μείωση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης και εφόσον το τροποποιημένο
πολύγωνο αποτελεί υποσύνολο του αρχικού,
(β) για τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής, και υπό την
προϋπόθεση ότι για τον σταθμό δεν προκύπτει αύξηση του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας
ικανότητας του ΟΤΑ μεγαλύτερη του 15% με ανώτατο όριο αύξησης τη μία τυπική
ανεμογεννήτρια,
(γ) για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε ποσοστό
έως 10%, σε σχέση με την ισχύ της αρχικής Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της
Άδειας Παραγωγής, και υπό την προϋπόθεση ότι για τον σταθμό δεν προκύπτει αύξηση στο
ποσοστό κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ και δεν προκύπτει μετάπτωση του έργου
στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου
16 του παρόντος Κανονισμού για τα κορεσμένα δίκτυα και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ,
(δ) για την αλλαγή του αριθμού των ανεμογεννητριών ή/και της διαμέτρου της φτερωτής των
ανεμογεννητριών, εφόσον ισχύουν τα κάτωθι, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων
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του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού για τα κορεσμένα δίκτυα και τις σχετικές αποφάσεις
της ΡΑΕ:
αα) σε περίπτωση που αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς ή η μέγιστη ισχύς παραγωγής σε
ποσοστό έως 10% σε σχέση με την ισχύ της αρχικής Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ή της Άδειας Παραγωγής, και υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού κάλυψης της
φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ και μη μετάπτωσης του έργου στην κατηγορία των Ειδικών
Έργων,
ββ) σε περίπτωση που δεν προκύπτει αλλαγή στην εγκατεστημένη ή στη μέγιστη ισχύ
παραγωγής και υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας
ικανότητας του ΟΤΑ μεγαλύτερη του 15% με ανώτατο όριο αύξησης τη μία τυπική
ανεμογεννήτρια,
γγ) σε περίπτωση μείωσης εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής και υπό
την προϋπόθεση μη αύξησης του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ σε
μεγαλύτερη του 15% με ανώτατο όριο αύξησης τη μία τυπική ανεμογεννήτρια,
(ε) για τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής,
(στ) για την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή
της Άδειας Παραγωγής,
(ζ) για την κατάτμηση ή συνένωση Βεβαίωσης/Βεβαιώσεων ή Βεβαίωσης/Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων ή Άδειας/Αδειών Παραγωγής.
6.Διευκρινίζεται ότι ο διαχωρισμός υποβολής αιτημάτων με βάση τις παρ. 4 και 5, ισχύει και για
τα έργα τα οποία υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τον ν.4608/2019 (ΦΕΚ
Α’ 66).
7. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή
Άδειας Παραγωγής, οι οποίες αφορούν έργα τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής
διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι
λοιπών αιτήσεων, εφόσον:
α) η μέγιστη ισχύς παραγωγής δεν αυξάνεται περισσότερο από 10% και
β) η τροποποίηση δεν συνεπάγεται επέκταση των ορίων του πολυγώνου, εκτός και αν αυτή
επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν
υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγή ή
Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση ή
Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

8. Ο παρών Κανονισμός δεν καταλαμβάνει την περίπτωση υποβολής αιτήσεων για
Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία αυτή
άρχεται από την έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της παραγράφου 4 του άρθρου 6α του ν. 3468/2006 όπου θα περιγράφεται και η
διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα.
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9. Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων δύναται να παρατείνονται, αλλά όχι πέραν των είκοσι (20)
ημερών, με αιτιολογημένη απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης, λόγω τεχνικών προβλημάτων
του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Άρθρο 6
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία, η οποία αναλυτικά περιγράφεται στον
Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων, τον οποίο εκδίδει ο Φορέας Αδειοδότησης και τον οποίο αναρτά
στην ιστοσελίδα του. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που
ορίζονται στα οικεία Παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με την κατηγορία του
έργου.
2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αίτησης, το Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν
δέχεται μεταβολές στα στοιχεία της αίτησης, ούτε και στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και
στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Πληρότητα αίτησης
Η αίτηση θεωρείται πλήρης όταν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό
Υποβολής Αιτήσεων του Φορέα Αδειοδότησης και συνοδεύεται από το σύνολο των στοιχείων
που προβλέπονται στα οικεία Παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού, 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, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, καθιστά την αίτηση
απαράδεκτη και αυτή απορρίπτεται.

Άρθρο 8
Παραδεκτό της αίτησης
1. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον
είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης του Εφάπαξ Τέλους του άρθρου 16 του Νόμου,
με τα ανώτατα όρια που κατά περίπτωση προβλέπονται σε αυτό.
(β) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική
διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον
αρμόδιου Δικαστηρίου, για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.
(γ) Το προτεινόμενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά σε ειδική, προσβάσιμη εφαρμογή του
Ηλεκτρονικού Μητρώου.
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(δ) Εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη
με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής σε ισχύ.
(ε) Εφόσον πρόκειται για σταθμό που εγκαθίστανται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως
κορεσμένο δίκτυο, θα πρέπει να αναφέρεται το προτεινόμενο σημείο σύνδεσης, καθώς και ο
τρόπος διασύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα, εφόσον η σύνδεσή τους προβλέπεται να γίνει
εκτός του κορεσμένου δικτύου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, εκτός αν
υφίσταται διαθέσιμο περιθώριο σύμφωνα με τα οριζόμενο στο ίδιο άρθρο.
(στ) 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.
(ζ) Οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών,
γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου.
(η) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταχωρηθεί παύση ισχύος ή ανάκληση Βεβαίωσης ή
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι νέες αιτήσεις για
την ίδια θέση ή τμήμα αυτής, υποβάλλονται μετά την παρέλευση ενός (1) κύκλου από την ως
άνω καταχώριση της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης.
(θ) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για τον σταθμό ίδιας τεχνολογίας, επιτρέπεται
στον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική
σύνθεσή του, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της
αίτησης.
2. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς, κατά τα 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 άπαξ και εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της
αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, να ζητήσει διευκρινίσεις ή
συμπληρωματικά στοιχεία επί των ήδη υποβληθέντων και σε καμία περίπτωση νέα στοιχεία, τα
οποία υποβάλλονται εντός τακτής προθεσμίας, την οποία ορίζει ο Φορέας Αδειοδότησης.
2. Ως συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία επί των ήδη υποβληθέντων, 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 εξέταση Ειδικών Έργων. Η μη παροχή διευκρινήσεων ή η μη υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα εντός της τεθείσας τακτής προθεσμίας, καθιστά
την αίτηση απαράδεκτη και αυτή απορρίπτεται.
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3. Για την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων που
αφορούν κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά,
ο Φορέας Αδειοδότησης εξετάζει τη συμβατότητα του σταθμού με το Αυτόνομο Ηλεκτρικό
Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για την διασφάλιση της ασφάλειας και ευστάθειας
της λειτουργίας του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού,
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 αυτού
Συστήματος.
Για την παραπάνω διερεύνηση, ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται εντός τακτής προθεσμίας,
κατά την κρίση του, να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, όπως πρόσθετη τεκμηρίωση μελετών
και προσομοιώσεων, που διασφαλίζουν την ομαλή ενσωμάτωση των υπό αδειοδότηση έργων
και την ασφαλή λειτουργία των αυτόνομων συστημάτων παρουσία των έργων αυτών και τη
συμβατότητα της διαχείρισής τους με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ και το
κείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, συνεκτιμώντας τα περιθώρια ισχύος όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ
που έχουν οριστεί για το εκάστοτε σύστημα ΜΔΝ. Η μη υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων
από τον αιτούντα εντός της τεθείσας τακτής προθεσμίας, καθιστά την αίτηση απαράδεκτη και
αυτή απορρίπτεται. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να εκδώσει Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων
για Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ που συνδέονται σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα.

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
υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.
2. Αντιρρήσεις οι οποίες 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 εγγράφως στον αιτούντα.
3. Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν
υποβληθεί κατά της αίτησής του, τάσσοντάς του 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 οι οποίες δεν εμπίπτουν στα κριτήρια που εξετάζει ο Φορέας Αδειοδότησης, δεν
εξετάζονται και ενημερώνεται σχετικά ο υποβάλλων την αντίρρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ‘Η ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Άρθρο 11
Εξέταση αιτήσεων
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης εξετάζει την αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων, λαμβάνοντας υπόψη:
α) την αίτηση μετά των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, καθώς και όλων των στοιχείων τα
οποία έχει υποβάλλει ο αιτών,
β) τυχόν συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, αν και
εφόσον ζητήθηκαν,
γ) τις αντιρρήσεις που τυχόν υποβλήθηκαν, καθώς και τις απόψεις του αιτούντος επί των
αντιρρήσεων αυτών.
2.Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
σωρευτικώς τα κατωτέρω κριτήρια:
(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, όπως αυτό ισχύει, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν
οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά τις περιοχές
αυτές στο γεωπληροφοριακό του σύστημα και μεριμνά για την τακτική επικαιροποίηση τους,
συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
(γ) Τηρούνται οι περιορισμοί χωροθέτησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 13 του Νόμου.
(δ) Η σύνδεση του έργου δεν αφορά σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο
δίκτυο, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού.
(ε) Δεν υφίσταται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ, εντός του οποίου εγκαθίσταται
το υπό εξέταση έργο και σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Α. Εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας υπό στοιχεία ΠΑΠ1, ΠΑΠ2 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
ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μικρών
Ανεμογεννητριών σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/(ΦΕΚ.3150/Β/30.07.2020)
απόφαση.
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Στην περίπτωση αυτή, ο Φορέας Αδειοδότησης χορηγεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου,
με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών
εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ.
Για τον σκοπό αυτό, οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και οι Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),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 στον 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 ή
Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Αδειών Παραγωγής.
Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, για έργα που έχουν επιλεγεί μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.4414/2016, καθώς και για έργα με Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης, κατά τη διαδικασία τροποποίησης των οικείων Βεβαιώσεων ή
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων ή Αδειών Παραγωγής, ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας
ικανότητας διενεργείται με κριτήριο τη μη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας
αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ, προσαυξημένης κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
είκοσι τοις εκατό (20%).
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης
πυκνότητας των αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ, από την αθροιστική πυκνότητα των
αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις εκδοθείσες αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) συμπεριλαμβανομένων
των
σταθμών
μικρών
Ανεμογεννητριών,
σύμφωνα
με
την
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/(ΦΕΚ.3150/Β/30.07.2020) απόφαση.
Γ. Τα στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό κάλυψης της φέρουσας ικανότητας ανά ΟΤΑ
ενημερώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Φορέα Αδειοδότησης με κάθε χορήγηση
Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή τροποποίησης αυτών και καθίστανται διαθέσιμα
μέσω της ιστοσελίδας του. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ενημέρωση μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου, ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του, σε μηνιαία
βάση, τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον ως άνω έλεγχο.
3.Αν η αίτηση δεν πληροί έστω και ένα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, απορρίπτεται.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της αίτησης, υφίσταται
εδαφική επικάλυψη με υφιστάμενη αίτηση, αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να
εξεταστεί η υφιστάμενη. Εφόσον ο Φορέας Αδειοδότησης εξετάσει την υφιστάμενη αίτηση και
προχωρήσει σε χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
Σε περίπτωση απόρριψης της υφιστάμενης αίτησης, η αίτηση εξετάζεται κανονικά από τον
Φορέα Αδειοδότησης.
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5.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση
ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή
φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την
παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης.

Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις για την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
1. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος Κανονισμού και εφόσον τεκμηριώνονται επιπλέον τα κάτωθι, εκ των υποβληθέντων
στοιχείων:
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 (ή ελλείψει αυτής την μέση ειδική τιμή αγοράς του προηγούμενου έτους για
την εν λόγω τεχνολογία), 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 θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και
του σχετικού εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και των δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο έργο είναι Υβριδικός Σταθμός 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.
2.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του ν. 4643/2019, οι
αιτήσεις για την έκδοση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικούς Σταθμούς υποβάλλουν μόνο
προϋπολογισμό του έργου, χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
του σταθμού και αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης βάσει των κριτήριων που
προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της
οικονομικής βιωσιμότητας του έργου.
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3. Διευκρινίζεται ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών
Έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 13
Διευθέτηση σύγκρουσης έργων
1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής, οι οποίες
παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη, ήτοι συνολική ή μερική επικάλυψη θέσεων των υπό
εξέταση έργων ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου (πρωτογενής
ενέργεια) ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, και εφόσον δεν συντρέχει
υποχρέωση προτεραιότητας εξέτασης, βάσει διατάξεων νόμου(Νόμος 4513/2018 για
Ενεργειακές Κοινότητες, Νόμος 4608/2019 για Στρατηγικές Επενδύσεις, ή άλλη ειδική διάταξη
Νόμου), ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες εντός τριάντα (30) ημερών, να
αναζητήσουν κοινή λύση (φιλική επίλυση). Από τον Φορέα Αδειοδότησης σε αυτή τη φάση
προτείνεται στους αιτούντες να συμφωνήσουν στη μεταβολή:
α) της θέσης των έργων, σε περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται μικρές μεταβολές στον
χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν απαιτείται περιορισμός της εγκατάστασης των έργων σε τμήμα
του χώρου της αρχικά προτεινόμενης θέσης ή/και
β) της ισχύος των έργων, αν απαιτείται μείωση ως προς την αιτούμενη ισχύ ή/και
γ) της μείωσης των διαμέτρων των ανεμογεννητριών ή αφαίρεσης κάποιων εξ αυτών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις ΜΥΗΣ, πριν αιτηθεί ο Φορέας Αδειοδότησης την αναζήτηση κοινής
λύσης, εξετάζει ότι η φερόμενη επικάλυψη των πολυγώνων κάθε έργου, δεν οδηγεί σε
πραγματική επικάλυψη, όσον αφορά στην εκμετάλλευση κοινού φυσικού πόρου (π.χ.
εκμετάλλευση διαφορετικών υδατορευμάτων).
Εντός της τασσόμενης τακτής προθεσμίας, οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν στον Φορέα
Αδειοδότησης τις μεταβολές των στοιχείων των αιτήσεών τους.
2. Στο ίδιο ως άνω πρώτο στάδιο της φιλικής επίλυσης και ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς,
σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, εάν δεν καταστεί δυνατή η διευθέτηση
της διαφοράς σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται
στον οικείο ΟΤΑ για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της μέγιστης φέρουσας
ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στον συγκεκριμένο 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 ως άνω παρ. 1 και 2, ο Φορέας Αδειοδότησης εκκινεί τη
συγκριτική αξιολόγηση των έργων, με την ακόλουθη σειρά:
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α) Αν πρόκειται στο σύνολό της για ιδιωτική έκταση(συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών
εκτάσεων), προκρίνει το έργο εκείνο για το οποίο αποδεικνύεται είτε η κυριότητα, είτε η
κατοχή, είτε η νόμιμη χρήση του συνόλου της έκτασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί
το υπό εξέταση έργο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες
να υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής ειδοποίησης, τα έγγραφά τους, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα 11.
β) Αν πρόκειται για δημόσια έκταση, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν εξετάζει καθόλου την
εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης θέσης.
γ) Αν πρόκειται εν μέρει για ιδιωτική (συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών εκτάσεων) και
εν μέρει για δημόσια έκταση, ο Φορέας Αδειοδότησης εφαρμόζει τα ανωτέρω υπό α)
αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες, ο Φορέας
Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες να υποβάλουν ανέκκλητη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
επιθυμούν να λάβουν λειτουργική ενίσχυση, δήλωση η οποία θα αναγραφεί ως ειδικός όρος
στη Βεβαίωση/Βεβαίωση Ειδικών Έργων. Το ως άνω κριτήριο ισχύει για όσο χρονικό διάστημα
υφίσταται πλαίσιο δυνατότητας υπαγωγής σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και με βάση
αυτό προκρίνεται το έργο που δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να λάβει λειτουργική ενίσχυση.
5. Στη συνέχεια, σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες,
εφόσον κάποιο από τα έργα εμπίπτει στην κατηγορία των Ειδικών Έργων τότε αυτό προκρίνεται
έναντι των άλλων.
6. Στη συνέχεια, σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες,
εξετάζονται περαιτέρω ως προς την πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής επάρκειας των
αιτούντων και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την
υλοποίηση των υπό εξέταση έργων, που εφαρμόζεται για τα Ειδικά Έργα των περιπτώσεων στ),
ζ) και η) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους
αιτούντες να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ενός (1) μήνα. Ο αιτών
δηλώνει ότι σε περίπτωση ιδίων κεφαλαίων, τα κεφάλαια προορίζονται για το έργο αυτό και
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κριτήριου σε άλλη αίτηση ή χορηγηθείσα
Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
7. Ειδικότερα για τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ), σε περίπτωση που οι
αιτήσεις κατόπιν των ανωτέρω συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες, εξετάζονται ως προς την
ωριμότητά τους. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να ζητά από τους αιτούντες την υποβολή
εντός 10 ημερών τεχνική, ενεργειακή και υδρολογική μελέτη του έργου, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης,
ο Φορέας Αδειοδότησης εξετάζει την πληρότητα των ως άνω μελετών.
8. Ειδικότερα για την κατηγορία των Ειδικών Έργων και σε περίπτωση που οι αιτήσεις κατόπιν
των ανωτέρω συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες, αξιολογείται η υποβληθείσα ενεργειακή μελέτη,
και προκρίνεται το έργο με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
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9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2, και μετά την εξέταση των ως άνω σταδίων οι αιτήσεις συνεχίζουν να είναι ισοδύναμες,
αυτές απορρίπτονται.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών που προκρίθηκε κατόπιν των ανωτέρω δεν καταβάλει
εμπρόθεσμα το Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης σύμφωνα με τα άρθρο 17 του Νόμου, ο
Φορέας Αδειοδότησης ειδοποιεί τον επόμενο αιτούντα να καταβάλει το αντίστοιχο Εφάπαξ
Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης.
11. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να αποστέλλει ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες
(Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, Δ/νση Πολιτικής Γης, Δημοτικές Αρχές, Κτηματολογικά γραφεία,
κλπ), προκειμένου να διερευνήσει αν η έκταση είναι δημόσια ή δημοτική.
12. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παραγράφου 8 του
άρθρου 11 του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΥ ‘Η ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Άρθρο 14
Αίτηση του κυρίου ή επικαρπωτή ιδιωτικής έκτασης περί χορήγησης Βεβαίωσης
1.Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του συνόλου ή τμήματος ιδιωτικής έκτασης για την οποία έχει
εκδοθεί Βεβαίωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος αποδεικνύει το
νόμιμο δικαίωμα του προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος
11τουπαρόντος Κανονισμού και ο οποίος αμφισβητεί το δικαίωμα του κατόχου Βεβαίωσης σε
νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής, δύναται να καταθέσει αίτηση εντός της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων του επόμενου κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης, κατ’ εξαίρεση της
αιτήσεως αναθεώρησης της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Νόμου.
2. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης της παραγράφου 1,εφαρμόζονται επί αυτής τα άρθρα 8,
11 και 13 του παρόντος Κανονισμού και ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει αντίστοιχα τον
κάτοχο της Βεβαίωσης, προκειμένου, αν επιθυμεί, να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, σύμφωνα
με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.
3.Κατόπιν εξέτασης της αιτήσεως του κυρίου ή επικαρπωτή κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και
πρόκρισης αυτής, η ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση ανακαλείται, συμπαρασύροντας αυτοδικαίως
και το σύνολο των αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί και αφορούν στο συγκεκριμένο έργο,
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έναντι της ήδη χορηγηθείσας Βεβαίωσης, ο Φορέας Αδειοδότησης έχει προκρίνει την αίτηση
του κυρίου ή του επικαρπωτή ή του μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος
Κανονισμού.
β) Ο κύριος ή επικαρπωτής έχει καταβάλλει το Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης της περίπτωσης α) της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Νόμου και προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής του στον
Φορέα Αδειοδότησης. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η παράγραφος δ) της παραγράφου 1
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του άρθρου 17 του Νόμου περί δυνατότητας καταβολής του τέλους σε δύο (2) δόσεις, όπως
επίσης και η παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 17 του Νόμου.
4. Ο Φορέας Αδειοδότησης κατόπιν της ανάκλησης, εκδίδει Βεβαίωση για τον νέο σταθμό, στο
όνομα του κυρίου ή του επικαρπωτή ή του μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος
Κανονισμού.
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημοτικές εκτάσεις.

Άρθρο 15
Υποκατάσταση του κυρίου ή επικαρπωτή ιδιωτικής έκτασης από τον μισθωτή του
1. Σε περίπτωση πρόκρισης της αίτησης του ιδιοκτήτη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο
άρθρο 14, η νέα Βεβαίωση δύναται να εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου στο
οποίο ο κύριος ή επικαρπωτής έχει μισθώσει την ιδιωτική έκταση με συμβολαιογραφικό
έγγραφο μίσθωσης ως προς το σύνολο της, τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας, το οποίο ο
κύριος ή επικαρπωτής θα δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
2. Ο κύριος ή επικαρπωτής, για λογαριασμό του μισθωτή, υποβάλλει στον Φορέα
Αδειοδότησης το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων του μισθωτή, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα 1, προκειμένου να ελεγχθεί αν συντρέχουν και στο πρόσωπο
του μισθωτή οι προϋποθέσεις του άρθρου8του παρόντος Κανονισμού. Στην προκειμένη
περίπτωση ο μισθωτής βαρύνεται με το Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης της περίπτωσης α)
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Νόμου, από το οποίο απαλλάσσεται ο κύριος ή
επικαρπωτής.
3. Το εν λόγω άρθρο ομοίως δεν καταλαμβάνει τις δημοτικές εκτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
Άρθρο 16
Κορεσμός στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
1. Οι αρμόδιοι Διαχειριστές εισηγούνται χωριστά ή από κοινού μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε
έτους ή οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματος της ΡΑΕ για καθορισμό περιοχών ως κορεσμένα
δίκτυα και τη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές. Η εισήγηση τους περιλαμβάνει μία
σαφώς ορισμένη περιοχή του Δικτύου ή και του Συστήματος που είναι κορεσμένη. Οι
εισηγήσεις των Διαχειριστών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.
Για τη διατύπωση των σχετικών εισηγήσεων από τον αρμόδιο Διαχειριστή, λαμβάνεται υπόψη
και η επίδραση όλων των έργων ανάπτυξης που αναφέρονται στο τελευταίο εγκεκριμένο
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου. Ο υπολογισμός του
ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος, ανά περιοχή και τεχνολογία, βασίζεται σε μεθοδολογία
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και παραδοχές που περιγράφονται λεπτομερώς στις ως άνω εισηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη
και το επενδυτικό ενδιαφέρον ή το εκτιμώμενο δυναμικό παραγωγής για κάθε τεχνολογία
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, στις περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, καθώς και Δικτύων
ΜΔΝ. Οι εισηγήσεις των Διαχειριστών λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα λελογισμένων
περικοπών της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Εάν κατά την κρίση της ΡΑΕ απαιτείται ο
καθορισμός μεθοδολογίας, αυτή καθορίζεται με απόφαση της, κατόπιν της εισήγησης του
αρμόδιου Διαχειριστή/Διαχειριστών.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους μετά από
σχετική εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Διαχειριστή/Διαχειριστών, καθορίζονται οι
περιοχές του Συστήματος ή και του Δικτύου που αποτελούν κορεσμένα δίκτυα καθώς και
περιθώριο απορρόφησης ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συμπεριλαμβανομένων των
Υβριδικών Σταθμών στα ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα περικοπών. Για κάθε
κορεσμένο δίκτυο μπορεί να εκδίδεται και διακριτή απόφαση της ΡΑΕ.
3. Το διαθέσιμο περιθώριο ανά κορεσμένο δίκτυο κατανέμεται ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
λαμβάνοντας υπόψη:
α) το δυναμικό της περιοχής (ηλιακό, αιολικό, βιομάζας, την ύπαρξη φυσικού αερίου στην
περιοχή για την προώθηση της ΣΗΘΥΑ, κλπ),
β) την προστιθέμενη αξία κάποιων τεχνολογιών (αφαλάτωση, διαχείριση αποβλήτων,
αποθήκευση),
γ) την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο,
δ) το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από προγενέστερα αιτήματα.
Με την απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η κατανομή του περιθωρίου μεταξύ των κατηγοριών
τεχνολογιών, αιτιολογώντας τη στάθμιση των ως άνω παραμέτρων.
4.Το διαθέσιμο περιθώριο ανά κορεσμένο δίκτυο και ανά τεχνολογία διατίθεται μεταξύ
κατηγοριών παραγωγών λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια
α) την προώθηση της αυτοπαραγωγής,
β) την προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων,
γ) το μέγεθος του διαθέσιμου περιθωρίου,
δ) το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από προγενέστερα αιτήματα.
Ειδικότερα σε περίπτωση που το διαθέσιμο περιθώριο είναι αρκετό μικρό, δύναται να διατεθεί
μόνο για την προώθηση της αυτοπαραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε
τεχνολογίας.
Με την απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η κατανομή του περιθωρίου μεταξύ των κατηγοριών
παραγωγών, αιτιολογώντας τη στάθμιση των ως άνω παραμέτρων.
5. Με την απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται επίσης:
α) η τυχόν δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
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β) η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που
έχουν Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου, καθώς και για παραγωγούς που
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού,
γ) η δυνατότητα σε υφιστάμενους κατόχους Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων να υποβάλουν
αίτημα για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.
Οι παραπάνω δυνατότητες δύναται να διαφοροποιούνται ανά τεχνολογία ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή και
ανά κατηγορία παραγωγού.
Σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει κορεσμός σε ένα τμήμα του Δικτύου ή και του Συστήματος
δεν διαφαίνεται η προοπτική αναβάθμισης του σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διαχειριστών,
είναι δυνατόν με την απόφαση της ΡΑΕ να ορίζεται η αναστολή υποβολής αιτήσεων για
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο εν λόγω τμήμα
του Δικτύου.
Με την απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τον κορεσμό,
τη διαχείριση των περιθωρίων απορρόφησης ισχύος και τη διαχείριση των αιτήσεων.
6. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στο διαδίκτυο μέσω του
Προγράμματος Διαύγεια και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Μέχρι την έκδοση νέων αποφάσεων της ΡΑΕ για τις περιοχές με κορεσμένα Δίκτυα
εφαρμόζονται οι ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικές με τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.
8. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση Βεβαιώσεων Παραγωγού σε σταθμούς από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν.
4513/2018 (Α΄9), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν.4546/2018 (Α’101) ως
ισχύει. Οι Βεβαιώσεις Παραγωγού χορηγούνται εφόσον κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων
για χορήγηση Βεβαίωσης δεν έχουν εξαντληθεί τα όρια ισχύος που προβλέπονται στην παρ.2
του άρθρου 60 του ν.4546/2018 (Α’101) ως ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί τα όρια
ισχύος που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 60 του ν.4546/2018 (Α’101) ως ισχύει δεν
επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαιώσεων. Ο αρμόδιος Διαχειριστής
δημοσιεύει ανακοίνωση σχετικά με την εξάντληση των ως άνω ορίων.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 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 ή τον Διαχειριστή 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.
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10. 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%. Ειδικά σε
περιπτώσεις repowering επιτρέπεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ποσοστό μέχρι
50%, χωρίς αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής.
11. Ειδικότερα για Υβριδικούς σταθμούς στα ΜΔΝ μέχρι την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 1, του άρθρου 22, του ν. 4643/2019 δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Αδειών
Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργου που αφορά στην αύξηση της ισχύος των μονάδων
ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και απόρριψης της Αίτησης
1. H Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδονται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, μέχρι την
έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Νόμου. Ειδικότερα για την
έκδοση Βεβαίωσης απαιτείται η υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του Εφάπαξ Τέλους
Έκδοσης Βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου. Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής
αξιολόγησης έργων του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού, η Βεβαίωση και η Βεβαίωση
Ειδικών Έργων, καθώς και οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ή οι
ανακλήσεις αυτών, εκδίδονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ, μέχρι την έκδοση
της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Νόμου. Η αρμοδιότητα για την έκδοση
των Βεβαιώσεων ισχύει και για την έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων.
2. Η Βεβαίωση ή η απόρριψη αίτησης, εκδίδονται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της
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.
3. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η απόρριψη αίτησης για Ειδικό Έργο εκδίδονται το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν
έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών από το
πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων ή την
υποβολή των απόψεων του.
4. Εάν ο Φορέας Αδειοδότησης έχει ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, οι προθεσμίες των
παραγράφων 2 και 3 εκκινούν, είτε από την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, είτε
από την άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας για την υποβολή τους.
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5. Η Βεβαίωση, η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και η απόρριψη αίτησης, εκδίδονται
ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Φορέα
Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το όνομα/την επωνυμία του αιτούντα Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.
β) Την τεχνολογία ή μορφή ΑΠΕ και το πρωτογενές καύσιμο, αν πρόκειται για σταθμούς
ΣΗΘΥΑ.
γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.
δ) Ειδικά για τους 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.
ζ) Τους γενικούς όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στο Παράρτημα 9.
η) Τυχόν ειδικούς όρους.
6. Η απόρριψη αίτησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το όνομα/την επωνυμία του αιτούντα Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού.
β) Την τεχνολογία ή μορφή ΑΠΕ και το πρωτογενές καύσιμο, αν πρόκειται για σταθμούς
ΣΗΘΥΑ.
γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.
δ) Τη θέση εγκατάστασης του σταθμού.
ε) Αιτιολογία της απόρριψης
7. Κατά της χορήγησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της απόρριψης αίτησης, χωρεί
αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την
κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης
αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για
το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του επόμενου εδαφίου. Η απόφαση που εκδίδεται επί
της αίτησης αναθεώρησης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με το
ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης, συνεχίζει να δεσμεύεται ο
φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξέτασής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟH’
ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΝΕΝΩΣΗ, ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 18
Παράταση Ισχύος, Ριζική Ανανέωση
1. Η Βεβαίωση, η Βεβαίωση Ειδικών Έργων και η Άδεια Παραγωγής, δύνανται να ανανεωθούν
για χρονικό διάστημα έως εικοσιπέντε (25) έτη, με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ μέχρι την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Νόμου, κατόπιν σχετικού
αιτήματος από τον κάτοχο της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής του
αιτήματος:
α) βρίσκεται σε ισχύ η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικού Έργου ή η Άδεια Παραγωγής του
σταθμού,
β) ο σταθμός βρίσκεται νομίμως σε λειτουργία.
Η ανανέωση χορηγείται σταδιακά ανά 5 έτη, με τροποποίηση της υφιστάμενης πράξης.
Προκειμένου να χορηγηθεί η ανωτέρω ανανέωση, ο κάτοχος του σταθμού οφείλει να
τεκμηριώνει στο αίτημά του ότι ο σταθμός είναι λειτουργικός σε ποσοστό διαθεσιμότητας
μεγαλύτερο του 70% ή ότι η μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια του σταθμού δεν έχει μειωθεί
περισσότερό από το 30% της μέσης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των τελευταίων πέντε (5)
πλήρων ημερολογιακών ετών από το έτος υποβολής του αιτήματος ανανέωσης. Ο Φορέας
Αδειοδότησης δύναται να δημοσιεύει μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ανωτέρω
ποσοστών.
2.Ειδικά σε περίπτωση αιολικών σταθμών επιτρέπεται στον κάτοχο του σταθμού να αιτηθεί και
ταυτόχρονη τροποποίηση για τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος και της μέγιστης ισχύος
παραγωγής με μείωση του αριθμού ανεμογεννητριών, αφαιρώντας από το σταθμό Α/Γ από τα
άκρα του σταθμού, με ταυτόχρονη μείωση του πολυγώνου σύμφωνα με τους περιορισμούς του
άρθρου 28 του παρόντος, και στην περίπτωση αυτή το κριτήριο διαθεσιμότητας ή
παραγόμενης ενέργειας, της παραγράφου 1, ελέγχεται αναλογικά με βάση τη νέα ισχύ του
σταθμού.
3. α) Στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση Βεβαίωσης, ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή
Άδειας Παραγωγής που αφορά σε ριζική ανανέωση του σταθμού, ισχύουν σωρευτικά τα
ακόλουθα:
αα) Η αίτηση θα πρέπει να αφορά στη ριζική ανανέωση σταθμού του οποίου η Βεβαίωση, η
Βεβαίωση Ειδικού Έργου ή η Άδεια Παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο
υποβολής της αίτησης.
ββ) 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. Επιτρέπεται η μετακίνηση των Α/Γ εντός του πολυγώνου της αρχικής Άδειας

23

Παραγωγής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και κατόπιν αυτή της μετακίνησης,
επιτρέπεται η ανωτέρω επέκταση των ορίων του πολυγώνου.
γγ) Επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού, με την επιφύλαξη των
διατάξεων περί κορεσμένων δικτύων.
β) Για την ανανέωση της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και της Άδειας Παραγωγής
που αφορά σε ριζική ανανέωση υφιστάμενου σταθμού εκδίδεται Βεβαίωση ή Βεβαίωση
Ειδικού Έργου με την οποία τροποποιείται η υφιστάμενη πράξη με παράταση της διάρκειας
ισχύος της κατά είκοσι πέντε (25) έτη από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης. Η Βεβαίωση
και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εκδίδονται για την ριζική ανανέωση σταθμού περιλαμβάνει
διακριτή αναφορά στα στοιχεία της αιτούμενης ριζικής ανανέωσης.
γ) Βεβαίωση ή της Βεβαίωση Ειδικών Έργων που έχει εκδοθεί για τη ριζική ανανέωση σταθμού
ανακαλείται αυτοδίκαια εάν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της
τροποποιητικής Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων που αφορά σε ριζική ανανέωση, ο
σταθμός, που πληροί τις προϋποθέσεις ριζικής ανανέωσης, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
3. Η αίτηση για ανανέωση της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και της Άδειας
Παραγωγής, υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη
της ισχύος της. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος ανανέωσης της Βεβαίωσης,
της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής, η αρχική Βεβαίωση, ή η αρχική
Βεβαίωση Ειδικού Έργου ή η Άδεια Παραγωγής διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της
Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου περί ανανέωσης.
4. Στη Βεβαίωση ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων τίθενται ειδικοί όροι για τη συμμόρφωση με
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 19
Κατάτμηση Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και Άδειας Παραγωγής
1.Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, δύναται να προβεί
άπαξ σε κατάτμησή της, σε επιμέρους σταθμούς, οι οποίοι όμως ανήκουν στον ίδιο κάτοχο,
κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης και έκδοσης από τον Φορέα Αδειοδότησης
επιμέρους Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων εφόσον:
(α) τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του
αρχικού και
(β) δεν προκύπτουν σταθμοί οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρχικός
σταθμός για την ένταξη του σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης υποχρεούται να συμμετάσχει
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπό το ισχύον κάθε φορά καθεστώς
στήριξης.
2. Σε περίπτωση κατάτμησης της Άδειας Παραγωγής, εκδίδονται οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις ή
Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων.
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Άρθρο 20
Συνένωση Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και Άδειας Παραγωγής
1.Κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο υποβάλλεται άπαξ, ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να
προβαίνει σε συνένωση περισσότερων Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μεταξύ τους
ή με Άδεια ή Άδειες Παραγωγής ή περισσότερων Αδειών Παραγωγής, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α) οι επιμέρους σταθμοί ανήκουν στον ίδιο αιτούντα κάτοχο,
(β) οι επιμέρους σταθμοί είναι της ίδιας τεχνολογίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
(γ) δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης για κανέναν από τους επιμέρους σταθμούς,
(δ) οι επιμέρους σταθμοί βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας. Δεν
επιτρέπεται η συνένωση αν ο κάποιος από σταθμός διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και
οι άλλοι δεν διαθέτουν. Δεν επιτρέπεται η συνένωση αν κάποιος σταθμός διαθέτει οριστική
προσφορά σύνδεσης και οι άλλοι δεν διαθέτουν
(ε) κανένας από τους επιμέρους σταθμούς δεν έχει επιλεγεί για ενίσχυση σε Ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφοράς του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149),
(στ) για κανέναν από τους επιμέρους σταθμούς δεν έχει συναφθεί Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης,
(ζ) κανένας από τους επιμέρους σταθμούς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία,
(η) η σύνδεση των επιμέρους σταθμών με το Δίκτυο ή το Σύστημα προβλέπεται να γίνεται σε
κοινό σημείο σύνδεσης,
(θ) το έργο που προκύπτει λόγω της συνένωσης δεν μεταπίπτει στην κατηγορία των Ειδικών
Έργων.
2.Σε περίπτωση συνένωσης Άδειας ή Αδειών Παραγωγής μεταξύ τους ή με Βεβαίωση ή
Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται, αντιστοίχως, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
3.Η διάρκεια ισχύος της νέας Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εκκινεί από την
ημερομηνία έκδοσης της παλαιότερης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων εξ αυτών που συνενώνονται και οι προθεσμίες για την πλήρωση των οροσήμων του
άρθρου 12 του Νόμου, ταυτίζονται με αυτές που αντιστοιχούν στην παλαιότερη Άδεια
Παραγωγής ή Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
3.Μετά την ανωτέρω συνένωση απαγορεύεται η εκ νέου κατάτμηση της Βεβαίωσης ή της
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Άρθρο 21
Τροποποίηση Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και Άδειας Παραγωγής – Καταχώρηση
μεταβολών
1. Για την τροποποίηση της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και της Άδειας
Παραγωγής, ο κάτοχος οφείλει να υποβάλει πλήρη αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο,
συνυποβάλλοντας και όλα τα αναγκαία προς τεκμηρίωση του αιτήματός του στοιχεία και
έγγραφα, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 5 και 6 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και Άδειας Παραγωγής,
εντός κύκλου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, συνοδεύεται
από το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου Εφάπαξ Τέλους υποβολής αίτησης της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Νόμου. Ανώτατο ύψος του ως άνω τέλους, ορίζεται το ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ. Σε περίπτωση κατά την οποία η τροποποίηση
αφορά σε επαύξηση της αναγραφόμενης μέγιστης ισχύος παραγωγής, για την έκδοση της
σχετικής πράξης, καταβάλλεται κατόπιν ειδοποίησης από τον Φορέα Αδειοδότησης, το εφάπαξ
τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Νόμου, για το πρόσθετο
τμήμα της ισχύος.
3. Στην περίπτωση τροποποίησης της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών έργων και της Άδειας
Παραγωγής, η οποία υποβάλλεται εντός κύκλου υποβολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.
4 του παρόντος Κανονισμού, ακολουθείται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.
4. Εφόσον η αίτηση τροποποίησης είναι παραδεκτή και έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο
Τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Νόμου, η τροποποίηση
εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση ή η απόρριψη αίτησης εκδίδονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω
έργο, άλλως εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει
τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων ή την υποβολή των απόψεων του. Σε περίπτωση
αιτήσεων που υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής, η Βεβαίωση ή η απόρριψη αίτησης
εκδίδονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση της μεταβολής στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο, η οποία συμπίπτει με την έκδοση της πράξης.
5. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση ως προς την πρωτογενή μορφή ΑΠΕ.
6.Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Άρθρο 22, δεν απαιτείται τροποποίηση στις
ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
α)Όταν μεταβάλλεται η μετοχική ή εταιρική σύνθεση του κατόχου:
Ο αιτών προβαίνει στη σχετική γνωστοποίηση προς τον Φορέα Αδειοδότησης εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από τη σχετική μεταβολή, συνοδευόμενη από το σύνολο των αποδεικτικών της
μεταβολής εγγράφων, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
26

κατόχου του άρθρου 7 παράγραφος 3α του ν.4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει, για τις
περιπτώσεις σταθμών που εμπίπτουν στην υποχρέωση της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν συντρέχει λόγος να εισαχθεί ειδικός όρος στη Βεβαίωση.
β)Όταν μεταβάλλεται η επωνυμία ή/και η νομική μορφή του κατόχου, καθώς και οποιοδήποτε
στοιχείο δεν περιλαμβάνεται/αναγράφεται στη Βεβαίωση, στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην
Άδεια Παραγωγής:
Ο αιτών στην περίπτωση αυτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική μεταβολή,
γνωστοποιεί την αλλαγή συνοδευόμενη από το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων και ο
Φορέας Αδειοδότησης καταχωρεί τη μεταβολή ενημερώνοντας το Ηλεκτρονικό Μητρώο.
γ) Δεν απαιτείται τροποποίηση και ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας
Παραγωγής, προβαίνει μόνο σε γνωστοποίηση της μεταβολής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(αα) 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 και
(ββ) της μετατόπισης της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΕ, εντός του
πολυγώνου εγκατάστασης.
Οι ως άνω μεταβολές καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο από τον Φορέα Αδειοδότησης,
κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και όπου απαιτείται,
εκδίδει τη σχετική Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
7. Η τροποποίηση λόγω κατάτμησης ή συνένωσης έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με την
παράγραφο 15 του Νόμου και τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 22
Ειδικές διατάξεις για την τροποποίηση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και Αδειών Παραγωγής
για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων
1. Για την τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής για έργα που
εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, ο κάτοχος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο, με την οποία συνυποβάλλονται όλα τα αναγκαία προς τεκμηρίωση του
αιτήματος στοιχεία, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Άδεια Παραγωγής για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία
των Ειδικών Έργων τροποποιείται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον η προτεινόμενη
μεταβολή επηρεάζει την αξιολόγηση ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων των άρθρων 11 και 12 του
παρόντος Κανονισμού και έκδοσης της σχετικής πράξης, όπου απαιτείται.
3. Η αίτηση αξιολογείται μόνο ως προς το κριτήριο που επηρεάζεται, σύμφωνα με τα
υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα και εκδίδεται η τροποποιητική πράξη που αφορά μόνο
στο κριτήριο αυτό και εφόσον αυτό αποτελεί στοιχείο της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. Στην
περίπτωση τροποποίησης ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία ή όρους αυτής που δεν
αποτελούν στοιχεία της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, και ανεξαρτήτως της μεταβολής, η αρχική
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Βεβαίωση Ειδικών Έργων παραμένει σε ισχύ είτε η εν λόγω Άδεια Παραγωγής αντικαθίσταται
με Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
4. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής για έργα
που εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10 του
Νόμου, ώστε το προτεινόμενο έργο ή μέρος αυτού να μην υπάγεται πλέον σε αυτήν την
κατηγορία.

Άρθρο 23
Ορθή καταχώρηση μεταβληθέντων στοιχείων
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής,
υποχρεούται να υποβάλλει με αποκλειστική ευθύνη και επιμέλειά του στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο 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 υποβολή αυτή επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης. Η εσφαλμένη ή παραπλανητική υποβολή δύναται, μεταξύ άλλων, να επισύρει την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρο 24
Μεταβολή πολυγώνου εγκατάστασης
Ως μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ορίζεται:
(α) Η αύξηση των ορίων πολυγώνου εγκατάστασης, στην περίπτωση όπου το νέο πολύγωνο
ενσωματώνει πλήρως το αρχικό πολύγωνο.
(β) Η τροποποίηση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εφόσον προκύπτει εδαφική
επικάλυψη μεταξύ του αρχικού πολυγώνου και της αιτούμενης μεταβολής του πολυγώνου
εγκατάστασης. Τυχόν τροποποίηση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, άνευ εδαφικής
επικάλυψης μεταξύ αρχικού και νέου πολυγώνου, δεν θεωρείται τροποποίηση, αλλά μεταφορά
θέσης εγκατάστασης και απορρίπτεται.

Άρθρο 25
Μεταβίβαση Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής
1. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής, δύναται να
μεταβιβάσει αυτή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν υποβολής κοινού αιτήματος του
κατόχου και του υποψήφιου αποκτώντα, το οποίο καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του
Φορέα Αδειοδότησης και συνοδεύεται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στα
Παραρτήματα 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού. Την απόφαση επί του αιτήματος μεταβίβασης
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εκδίδει ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου
20 του Νόμου.
2. Η μεταβίβαση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση λόγο παράτασης των προθεσμιών του
άρθρου 12 του Νόμου.
3.Οι αιτήσεις μεταβίβασης Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, αξιολογούνται σύμφωνα με το κριτήριο
της οικονομικής επάρκειας του αποκτώντος και τη δυνατότητα εκ μέρους του εξασφάλισης της
απαιτούμενης χρηματοδότησης. Το κριτήριο της οικονομικής επάρκειας του αποκτώντος δεν
εξετάζεται σε περίπτωση κατά την οποία ο σταθμός έχει τεθεί σε λειτουργία.
4. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη
μεταβίβαση της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής, ο Φορέας
Αδειοδότησης καλεί τον αποκτώντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη
παραλαβής, να καταβάλλει το Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 17 του Νόμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται μεταβίβαση
Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων ή Αδειών Παραγωγής μεταξύ εταιρειών του ίδιου
ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014,είτε η μεταβίβαση αφορά σταθμό που
βρίσκεται σε λειτουργία, για τις οποίες χωρεί απαλλαγή από το εν λόγω Τέλος.
5.Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται δεκτό αίτημα μεταβίβασης Άδειας Παραγωγής, η εν
λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου, η οποία εκδίδεται
ηλεκτρονικά στο όνομα του νέου κατόχου.
6. Με τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας
Παραγωγής, ο νέος κάτοχος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 26
Προθεσμίες Υλοποίησης των Έργων
1. Οι κάτοχοι Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων οφείλουν να τηρούν τις
αποκλειστικές προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Νόμου, άλλως αυτή παύει να
ισχύει.
2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Νόμου μπορούν να παραταθούν
συνολικά για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή
της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την παρέλευσής τους, οφείλει να
υποβάλει μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, δήλωση παράτασης λόγω πρόθεσης
ολοκλήρωσης του έργου, προσδιορίζοντας και το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης,
συνυποβάλλοντας αποδεικτικό κατάθεσης του «Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου
Εγκατάστασης», υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150)
ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης. Το συνολικό χρονικό
διάστημα της παράτασης δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
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3. Εφόσον το αίτημα υποβληθεί εμπρόθεσμα και κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ο Φορέας
Αδειοδότησης καταχωρεί τα στοιχεία που απαιτούνται και ο αιτών λαμβάνει από το
Ηλεκτρονικό Μητρώο, αποδεικτικό παράτασης της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης ή της
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, για το χορηγηθέν χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση νέου αιτήματος
για παράταση, και μόνο εφόσον η συνολική παράταση δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις
(24) μήνες, ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, υποχρεούται να
επαναλάβει τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν την παρέλευση
ενός (1) μήνα από την εκπνοή της προηγούμενης παράτασης.

Άρθρο 27
Έλεγχος της τήρησης των προθεσμιών Υλοποίησης των Έργων-Περιπτώσεις παύσης ισχύος
Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει την τήρηση των προθεσμιών και των υποχρεώσεων του
κατόχου Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, μέσω των καταχωρημένων στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο στοιχείων.
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 και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Νόμου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) εάν εκπνεύσουν άπρακτες οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 12
του Νόμου και δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης, συνοδευόμενο από την
καταβολή του «Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης», σύμφωνα με το άρθρο
26του παρόντος Κανονισμού ή
β) εάν παρέλθει το ανώτατο χρονικό διάστημα παράτασης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
που χορηγήθηκε κατόπιν αιτήματος/αιτημάτων παράτασης, χωρίς την πλήρωση των
υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Νόμου ή
γ) εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το «Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης».
3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Νόμου, δεν επηρεάζονται από τυχόν
υποβληθέντα αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
4. Σε περίπτωση δικαστικής αναστολής ισχύος οποιονδήποτε εκ των αδειών ή εγκρίσεων του
έργου και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η αναστολή, οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται
για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στον Φορέα Αδειοδότησης
τόσο την απόφαση ή πράξη δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η αναστολή, όσο και την άρση
αυτής και ακολούθως ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ
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Άρθρο 28
Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών ΑΠΕ
1. Όσον αφορά στους χερσαίους αιολικούς σταθμούς δεν επιτρέπεται:
(α) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών του ίδιου σταθμού που χωροθετούνται στο ίδιο
πολύγωνο, να είναι μεγαλύτερη από 5*D.
(β) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών να είναι μικρότερη από 2,5*D, υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Α.Π.Ε.
Για τα παραπάνω ως D θεωρείται η μεγαλύτερη διάμετρος των γειτονικών ανεμογεννητριών.
(γ) Τα όρια του πολυγώνου να εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 3,5*D από τις θέσεις
των ανεμογεννητριών.
Ειδικά σε περιπτώσεις αιτημάτων τροποποίησης Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων ή
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, καθώς και για περιπτώσεις υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής κατά
τη θέση ισχύ του παρόντος, επιτρέπεται παρέκκλιση από τον κανόνα της περίπτωσης (α)
ανωτέρω, εφόσον η μεγαλύτερη απόσταση υπαγορεύεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Όσον αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις,
το πολύγωνο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 40στρ./MW. Εφόσον το πολύγωνο είναι
μεγαλύτερο από 40στρ./MW, ο αιτών υποχρεούται να τεκμηριώνει το δικαίωμα νόμιμης
χρήσης μη δημόσιας/μη δημοτικής έκτασης για το υπερβάλλον τμήμα της έκτασης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 11.
3. Όσον αφορά στους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς(ΜΥΗΣ), η αίτηση του
ενδιαφερόμενου πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) Αποτύπωση της θέσης υδροληψίας, της θέσης του σταθμού και της κοίτης του
υδατορεύματος, στην οποία εγκαθίσταται το προτεινόμενο έργο, σε συνολικό μήκος, το οποίο
περιλαμβάνει:


το μήκος εκτροπής (L) από την υδροληψία έως τον σταθμό παραγωγής,



το μήκος κοίτης L ανάντη της υδροληψίας και



το μήκος κοίτης L κατάντη του σταθμού παραγωγής (συνολικό μήκος 3ΧL).

(β) Προσδιορισμό του πολυγώνου, το οποίο ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος
και πλάτος έως 100 μέτρα εκατέρωθεν αυτής, το οποίο ξεκινά από σημείο της κοίτης έως
10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης έως 10%*L κατάντη του
σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα
που βρίσκεται σε μήκος έως 10%του μήκους εκτροπής ανάντη και κατάντη του έργου.
(γ) Σε περίπτωση σημειακών έργων (φράγματος με ενσωματωμένο τον σταθμό παραγωγής),
προσδιορισμό πολυγώνου, σύμφωνα με τη διαμορφούμενη λεκάνη κατάκλυσης έως και 50
μέτρα περιμετρικά αυτής.
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(δ) Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης,
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, δεν
απαιτείται ο προσδιορισμός πολυγώνου και αποτυπώνεται μόνο η θέση του σταθμού.
Στην περίπτωση αυτή δύναται συμπληρωματικά με τη θέση του σταθμού να προσδιορίζεται
πολύγωνο το οποίο ορίζεται με άξονα το σύστημα προσαγωγής νερού από το σημείο
υδροληψίας έως το σημείο του σταθμού (μήκους Μ) και πλάτος έως 100 μέτρα εκατέρωθεν
αυτού του άξονα, το οποίο ξεκινά από σημείο έως 10%*Μ ανάντη του σημείου της υδροληψίας
και τελειώνει σε σημείο έως 10%*Μ κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει
τις θέσεις υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος έως 10% του μήκους
Μ ανάντη και κατάντη του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 29
Άδειες Παραγωγής
1. Οι κάτοχοι υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου, οφείλουν
να προσαρμόσουν τα πολύγωνα τους, σύμφωνα με τους περιορισμούς χωροθέτησης του
άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σε αντίθετη περίπτωση,
ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών Αδειών Παραγωγής ή των
Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
2. Ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου, οι οποίες καταλαμβάνουν τις υφιστάμενες
κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου, Άδειες Παραγωγής, τίθενται σε εφαρμογή από 1ης
Σεπτεμβρίου 2020 και οι προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή. Σε
περίπτωση που οι Άδειες Παραγωγής εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Νόμου μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τότε οι διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου τίθενται σε
εφαρμογή από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής.
3. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής για τα οποία
απαιτείται τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού, οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το
αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων
κατά περίπτωση, σε αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό
Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, η Άδεια
Παραγωγής παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
είναι είκοσι πέντε (25) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής,
ανεξαρτήτως αν η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει μικρότερη διάρκεια. Για τις τροποποιήσεις των
αδειών αυτών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παρ. 2 (β) του Νόμου.
4. Σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής 15 ετούς διάρκειας,
εκδίδεται Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, αρχόμενη
από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής. Κατά λοιπά μπορεί να υποβληθεί αίτημα
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ανανέωσης της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
5. α. Άδειες Παραγωγής με αρχική διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) έτη, οι οποίες δεν έχουν
ανακληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου και στους οποίους έχει χορηγηθεί ΑΕΠΟ πριν
την έναρξη ισχύος του Νόμου, ανεξαρτήτως αν η ΑΕΠΟ ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος
του Νόμου, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν υποβάλλει αίτημα παράτασης δέκα (10) ετών εντός
ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του Νόμου, η Άδεια Παραγωγής παρατείνεται κατά δέκα
(10) έτη.
β. Άδειες Παραγωγής με αρχική διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη, οι οποίες έχουν παύσει να
ισχύουν πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί ΑΕΠΟ πριν την
έναρξη ισχύος του Νόμου ανεξαρτήτως αν η ΑΕΠΟ ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του
Νόμου, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν υποβάλλει αίτημα παράτασης δέκα (10) ετών εντός ενός
(1) μηνός από την έναρξη ισχύος του Νόμου, η Άδεια Παραγωγής παρατείνεται κατά δέκα (10)
έτη. Στην παρούσα περίπτωση δεν μπορεί να υπαχθεί Άδεια Παραγωγής που έχει παύσει να
ισχύει λόγω μη καταβολή του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής.
γ. Άδειες παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες έχουν εκδοθεί προ της θέσης σε ισχύ
του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και έχουν παύσει να ισχύουν λόγω παρέλευσης της χρονικής
διάρκειας ισχύος αυτών και συνδέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο
δίκτυο, και για τις οποίες είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής αρμόδιου δικαστηρίου επί
απαιτούμενης για την υλοποίηση του έργου άδειας, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν υποβάλλει
σχετικό αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του Νόμου, υπάγονται στις
διατάξεις του Νόμου, και χορηγείται Βεβαίωσης διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών από την
έναρξη ισχύος της αρχικής Άδειας υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί για τον σταθμό
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανεξαρτήτως αν η ΑΕΠΟ ήταν σε ισχύ κατά την
ημερομηνία έκδοσης του νόμου ή κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και εφόσον:
α) δεν εκκρεμεί αίτημα για έκδοση Άδειας Παραγωγής για την ίδια θέση εγκατάστασης κατά τη
θέση σε ισχύ του και β) έχει ανακληθεί η απόφαση αναστολής.
6.Ο Φορέας Αδειοδότησης εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών εκάστου μηνός αναρτά στην
ιστοσελίδα του πίνακα των Αδειών Παραγωγής που έπαυσαν αυτοδικαίως και συγχρόνως
ενημερώνει το γεωπληροφοριακό σύστημα που τηρεί, καθώς και τον αρμόδιο Διαχειριστή για
την αποδέσμευση του τυχόν δεσμευθέντος ηλεκτρικού χώρου για το έργο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 30
Υποχρεώσεις κατόχου Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
1. Οι κάτοχοι Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς
και γενικούς όρους αυτών, καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
δραστηριότητα αυτή.
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2. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της αδειοδοτικής διαδικασίας, οι κάτοχοι Βεβαιώσεων και
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:
(I) Μέχρι την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος υποχρεούται να
ενημερώνει τον Φορέα 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 πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 του Νόμου, 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 υποχρεούται να προσκομίσει στον 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 υποχρεούται να προσκομίσει στον 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 υποχρεούται να προσκομίσει
στον 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, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων,
καθώς και για υβριδικούς σταθμούς οι οποίοι 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 εντός τριάντα έξι
(36) μηνών για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης υποχρεούται να προσκομίσει στον 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 υποχρεούται να προσκομίσει στον 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
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τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση
συνοδευόμενη από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
(ΙΙ) Καθ’ όλη την διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την έκδοση της Άδειας
Λειτουργίας, ο Κάτοχος της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής
υποχρεούται να ενημερώνει τον Φορέα Αδειοδότησης και να αναρτά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόοδο του έργου και το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας
που βρίσκεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Εντός τριάντα (30) ημερών από την Έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) ή Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης,
Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας και την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και
Σύμβαση Πώλησης, καθώς επίσης και είτε για ενδεχόμενη συμμετοχή του σε ανταγωνιστική
διαδικασία είτε για τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία, ο Κάτοχος της Βεβαίωσης
ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής θα πρέπει να ενημερώνει τον Φορέα
Αδειοδότησης και να αναρτά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
β)Θα πρέπει να ενημερώνει τον Φορέα Αδειοδότησης με επαρκή τεκμηρίωση για τυχόν
προβλήματα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την αδειοδοτική διαδικασία και οι τυχόν
ενέργειες στις οποίες προέβη για την αντιμετώπισή τους.
ΙΙΙ) Ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έγκαιρη
υλοποίηση των έργων μέσω των υποβληθέντων στοιχείων και δύναται να εκκινήσει τη
διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, σε
περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει πρόοδος της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία δεν
αιτιολογείται επαρκώς, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης του Φορέα
Αδειοδότησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους
(IV) Ειδικότερα για Σταθμούς ΣΗΘΥΑ συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ο
Κάτοχος της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής μετά τη λήψη της
Άδειας Λειτουργίας, ενημερώνει σε ετήσια βάση τον Φορέα Αδειοδότησης και αναρτά στο
Πληροφοριακό Σύστημα:
α) την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του Σταθμού που
καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό καθώς και
β) τα απολογιστικά ετήσια στοιχεία για την πιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας ΣΗΘΥΑ,
όπως προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο των μονάδων ΣΗΘΥΑ.
3.Μετά τη λήψη της Άδειας Λειτουργίας, ο Φορέας Αδειοδότησης ελέγχει τη λειτουργία των
έργων και ειδικότερα την τήρηση των ορίων της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του κάθε έργου.

Άρθρο 31
Υπέρβαση μέγιστης ισχύος παραγωγής
Επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, 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
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υπέρβαση δεν θα πρέπει να συμβαίνει με συχνότητα μεγαλύτερη των χιλίων μετρήσεων. Η
διαχείριση των δεδομένων και οι σχετικοί υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται από τον
αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς, ο
οποίος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει τον Φορέα Αδειοδότησης, τη ΡΑΕ και τη ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και την ΕΧΕ σε περίπτωση που ο παραγωγός
δεν έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης ισχύος, πέραν
τυχόν λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο (Κώδικες, συμβάσεις
σύνδεσης, λειτουργικής ενίσχυσης, κλπ) ο Φορέας Αδειοδότησης επιβάλλει πρόστιμο
λαμβάνοντας υπόψη την αξία της υπερβάλλουσας ενέργειας. Σε περίπτωση που η υπέρβαση
συμβεί για παραπάνω από ένα έτος, ο Φορέας Αδειοδότησης εκκινεί διαδικασίες ανάκλησης
της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 32
Προϋποθέσεις ανάκλησης της Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και της Άδειας
Παραγωγής
1. Πέραν των περιπτώσεων αυτοδίκαιης παύσης των Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων, κατά τα ειδικά προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 12 του Νόμου, σε
περιπτώσεις παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών
και ειδικών όρων της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής,
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να εκκινήσει τη
διαδικασία ανάκλησής τους επιπλέον και στις κατωτέρω 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.
2. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής δύναται με έγγραφη
αίτησή του να ζητήσει την ανάκλησή της (οικειοθελής ανάκληση). Στην αίτηση περί
οικειοθελούς ανάκλησης θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον: ο αριθμός της Βεβαίωσης,
της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής, η θέση και η ισχύς του έργου. Η αίτηση
θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, υπό την εταιρική επωνυμία, από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας, ο οποίος θα αποδεικνύει εγγράφως την ιδιότητά του και θα πρέπει να
συνοδεύεται από Ειδικό Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου με θέμα την ανάκληση της
συγκεκριμένης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και Άδειας Παραγωγής, με ρητή
αναφορά του αριθμού της. Το Ειδικό Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία προγενέστερη αυτής του αιτήματος.
3. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής, οφείλουν να προσαρμόσουν τα πολύγωνα τους σύμφωνα με
τους περιορισμούς χωροθέτησης του άρθρου 13 του Νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.
36

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών Αδειών
Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
4. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης
Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε περίπτωση που δεν προκύπτει πρόοδος της
αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία δεν αιτιολογείται επαρκώς καθώς και σε περίπτωση
παράλειψης ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός
έτους.
5. Για την επιβολή προστίμου λαμβάνεται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα και η συστηματικότητα
της παράβασης.

Άρθρο 33
Διαδικασία ανάκλησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών έργων και Άδειας Παραγωγής
1. Σε κάθε περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1,3 και 4
του άρθρου 32, ο Φορέας Αδειοδότησης, κοινοποιεί στον κάτοχο της Βεβαίωσης ή της
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής, την Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης
(ΠΔΠ), στην οποία περιγράφεται η παράβαση και ζητούνται έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με
αυτή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της.
2. Η έγγραφη απάντηση του κατόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων
και στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν κάθε έναν από τους ισχυρισμούς του.
Ο Φορέας Αδειοδότησης στο πλαίσιο εξέτασης των ισχυρισμών του κατόχου και για την
πληρότητα και ορθότητα της κρίσης του, δύναται να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και
την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων.
3. Σε περίπτωση που έχει εκκινήσει η διαδικασία της παραγράφου 1 με την κοινοποίηση της
Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης, τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Βεβαίωσης ή της
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής που υποβάλλονται μετά την ως άνω
κοινοποίηση, δεν εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης, μέχρι την έκδοση απόφασης επί
της ΠΔΠ. Σε περίπτωση που ο Φορέας Αδειοδότησης αποφανθεί ότι δεν θα χωρήσει ανάκληση,
τότε και μόνο εξετάζεται το υποβληθέν αίτημα τροποποίησης.
4. Σε περίπτωση που ο Φορέας Αδειοδότησης κρίνει ότι με την εμπρόθεσμη έγγραφη απάντησή
του ο κάτοχος δεν αντικρούει την τέλεση της παράβασης ή/και δεν παρέχει τις αναγκαίες
διευκρινήσεις, καθώς και σε περίπτωση που η τεθείσα προθεσμία της παραγράφου 1 παρέλθει
άπρακτη, ο Φορέας Αδειοδότησης ανακαλεί τη Βεβαίωση. Αν από τα προσκομιζόμενα με την
απάντηση στοιχεία και έγγραφα, 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 τη μη συνδρομή λόγων
ανάκλησης της Βεβαίωσης. Ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε, με
την ίδια ως άνω διαδικασία, σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν τηρούνται οι γενικοί ή ειδικοί
όροι της Βεβαίωσης, καθώς και αν δεν τηρείται το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τη δραστηριότητα αυτή.
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5. Η απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης περί ανάκλησης της Βεβαίωσης κοινοποιείται στον
κάτοχό της, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Άρθρο 34
Γνωστοποίηση στοιχείων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
Με απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6
του ν.3468/2006, όπως ισχύει, 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 δέκα (10)
ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 35
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. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς, κατά τα ανωτέρω, ο Φορέας Αδειοδότησης
διαβιβάζει στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αντίγραφο της τεχνοοικονομικής
μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Μέρους 6 του Παραρτήματος 2.

Άρθρο 36
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 στον παρόντα Κανονισμό, 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 είναι συμβατά με τα δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στον
αιτούντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος Κανονισμού και
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διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή
των στοιχείων.
β)Εξετάζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τον Φορέα Αδειοδότησης αν το μέγεθος των
συνιστωσών και ο σχεδιασμός του σταθμού, είναι συμβατά με το μέγεθος και τα
χαρακτηριστικά του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.
Επίσης αξιολογείται κατά πόσο ο προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας του έργου, όπως
περιγράφεται στην αίτηση και εφαρμόζεται στην τεχνικοοικονομική μελέτη προσομοίωσης,
είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του κείμενου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου. 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 ν. 3468/2006 ορίζεται σε 100%.
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 28του άρθρου 2
του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται στο
δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού που
τροφοδοτούν απ' ευθείας τις αποθηκευτικές μονάδες του Υβριδικού Σταθμού, χωρίς να
συνδέονται στο δίκτυο και να λειτουργούν παράλληλα με αυτό, 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 ν. 3468/2006, όπως ισχύει, 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.
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ε) Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης και την εξέταση της λειτουργίας του
σταθμού ελέγχεται η ελάχιστη αποθηκευμένη ενέργεια που ο σταθμός διατηρεί στο
αποθηκευτικό του σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής εφεδρειών ισχύος
από τον σταθμό, η τήρηση των εντολών κατανομής σε καταστάσεις ανεπαρκούς παραγωγής
από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού και εν γένει να αποτρέπεται η απορρόφηση ενέργειας από
το Δίκτυο. Η διατήρηση ελάχιστου ενεργειακού αποθέματος ορίζεται τουλάχιστον σε 10% της
ονομαστικής χωρητικότητας του συστήματος αποθήκευσης ή όσο ενεργειακό απόθεμα
απαιτείται για παροχή για μία (1) ώρα της εγγυημένης ισχύος του σταθμού, όποιο είναι
υψηλότερο.
στ) Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης εξετάζεται εάν η λειτουργία του
Υβριδικού Σταθμού επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των λοιπών σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ του
αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος.
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 37
Παροχή διευκρινίσεων – Διόρθωση Τεχνικοοικονομικής μελέτης
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης 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 36 του παρόντος Κανονισμού.
3. Ο Φορέας Αδειοδότησης για την αξιολόγηση της αίτησης λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις του
Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που προβλέπονται στο άρθρο 36 του παρόντος. Αν
κατά την αξιολόγηση της αίτησης, ο Φορέας Αδειοδότησης διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα
τεχνικοοικονομική μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν ήταν δυνατό να
γνωρίζει ο αιτών κατά την εκπόνηση της, ο Φορέας Αδειοδότησης δύναται να ζητήσει την
υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας, νέας τεχνικοοικονομικής μελέτης. Αν η ανωτέρω
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Φορέας Αδειοδότησης απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 38
Στοιχεία Βεβαίωσης Ειδικού Έργου και Ειδικοί Όροι
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Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, η
Βεβαίωση Ειδικού Έργου για Υβριδικό Σταθμό στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, περιλαμβάνει
και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την εγγυημένη ισχύ και εγγυημένη ενέργεια του σταθμού. Ως εγγυημένη ενέργεια νοείται η
ενέργεια που μπορούν να παρέχουν οι μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του σταθμού στο
σημείο σύνδεσής τους με το Δίκτυο, μέσα σε έναν κύκλο εκφόρτισης των αποθηκευτικών
συστημάτων και μπορεί να εκφράζεται σε ώρες παροχής της αιτούμενης εγγυημένης ισχύος.
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 Λειτουργικής Ενίσχυσης 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 ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ζ) Την επιλογή διενέργειας ή μη συμψηφισμού, σε ωριαία βάση, που προβλέπεται στο άρθρο
13 παράγραφος 3 περίπτωση ε' του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
η) Την ελάχιστη αποθηκευμένη ενέργεια που ο σταθμός θα πρέπει να διατηρεί στο
αποθηκευτικό του σύστημα, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 36.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού τα Παραρτήματα
1 έως και 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος
1.

ΑΦΜ αιτούντος.

2.

Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).

3.

Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).

4.

Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

5.

Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.

6.

Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

7.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν το νομικό πρόσωπο είναι ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ
κοινωφελούς σκοπού, ούτε και η υποχρέωση καταβολής του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης
ισχύει μειωμένη κατά 50%.

8.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν ο αιτών είναι Αυτοπαραγωγός, κάτοχος Άδειας ή
Βεβαίωσης η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους έκδοσης
Βεβαίωσης.

9.

Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή του αιτούντος (ΑΦΜ,
ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να εισέλθει
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να δηλώσει τον αντίκλητο αίτησης.

10.

Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής του αιτούντος ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Περιγραφή του έργου
1.

Προτεινόμενη θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος,
Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια.)

2.

Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ.

3.

Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς του σταθμού, αριθμός και τύπος των μονάδων που
απαρτίζουν τον σταθμό (MW).
Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η
διάμετρος των ανεμογεννητριών.

4.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, ότι το έργο δεν υπάγεται στα Ειδικά Έργα.

5.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν η σύνδεση του έργου αφορά περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο).
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6.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν το έργο έχει υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις
(fast track).

7.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ότι το έργο είναι αιολικός σταθμός, ο οποίος με βάση
την ισχύ του εξαιρείται της υποχρέωσης συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου
εκπροσώπου του αιτούντος του άρθρου 7, παρ. 3α, εδάφιο δ΄, του ν. 4141/2016.

8.

Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του σταθμού κατάλληλης κλίμακας
σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ενδεικτικά χάρτες ΓΥΣ, Ορθοφωτοχάρτης
Κτηματολογίου, κλπ):


Σε περίπτωση αιολικού σταθμού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του
σταθμού και η θέση των ανεμογεννητριών.



Σε περίπτωση ΜΥΗΕ, αποτυπώνεται η θέση υδροληψίας, η θέση του σταθμού και το
πολύγωνο του σταθμού που ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος και
πλάτος έως 100 μέτρων εκατέρωθεν αυτής το οποίο ξεκινά από σημείο της κοίτης
έως 10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης έως 10%*L
κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας
και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος έως 10% του μήκους εκτροπής
ανάντη και κατάντη του έργου.



Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης,
αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
και αποβλήτων δύναται συμπληρωματικά με θέση του σταθμού να προσδιορίζεται
πολύγωνο το οποίο ορίζεται με άξονα το σύστημα προσαγωγής νερού από το
σημείο υδροληψίας έως το σημείο του σταθμού (μήκους Μ) και πλάτος έως 100
μέτρων εκατέρωθεν αυτού του άξονα, το οποίο ξεκινά από σημείο έως 10%*Μ
ανάντη του σημείου της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο έως 10%*Μ κατάντη
του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας και
σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος έως 10% του μήκους Μ ανάντη και
κατάντη του έργου.



Σε περίπτωση Φ/Β σταθμού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το
πολύγωνο του γηπέδου του σταθμού.

Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile
(*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles.
9.

Υποβολή συνοπτικής τεχνικής περιγραφής του προτεινόμενου έργου.
Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:


Τεχνική περιγραφή του έργου και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και των
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν.



Προκαταρκτική εκτίμηση της σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Η σύνδεση του
σταθμού δεν θα πρέπει να γίνεται σε κορεσμένα δίκτυα παρά μόνο εάν ορίζεται
διαφορετικά από αποφάσεις της ΡΑΕ.
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Μέρος 3 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία αστυνομικής
ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο.
2. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό της ΡΑΕ του προβλεπόμενου τέλους, βάσει του
άρθρου 16 του ν. 4685/2020.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων
Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος
1.

ΑΦΜ αιτούντος.

2.

Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).

3.

Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet)

4.

Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

5.

Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.

6.

Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

7.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν το νομικό πρόσωπο είναι ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ
κοινωφελούς σκοπού, ούτε και η υποχρέωση καταβολής του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης
ισχύει μειωμένη κατά 50%.

8.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν ο αιτών είναι Αυτοπαραγωγός, κάτοχος Άδειας ή
Βεβαίωσης που εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους έκδοσης
Βεβαίωσης.

9.

Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή του αιτούντος (ΑΦΜ,
ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να εισέλθει
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να δηλώσει τον αντίκλητο αίτησης.

10.

Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής του αιτούντος ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Περιγραφή του έργου
1.

Προτεινόμενη θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος,
Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια).

2.

Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ.

3.

Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς του σταθμού, αριθμός και τύπος των μονάδων που
απαρτίζουν τον σταθμό (MW). Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα πρέπει να
αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η διάμετρος των ανεμογεννητριών.

4.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, ότι το έργο υπάγεται στα Ειδικά Έργα.

5.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν η σύνδεση του έργου αφορά περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο).

6.

Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, αν το έργο έχει υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις
(fast track).
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8.

Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του σταθμού κατάλληλης κλίμακας
σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ενδεικτικά χάρτες ΓΥΣ, Ορθοφωτοχάρτης
Κτηματολογίου, κλπ):


Σε περίπτωση αιολικού σταθμού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του
σταθμού και η θέση των ανεμογεννητριών.



Σε περίπτωση Φ/Β σταθμού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το
πολύγωνο του γηπέδου του σταθμού.



Σε περίπτωση Υβριδικού Σταθμού, αποτυπώνεται τόσο το πολύγωνο των μονάδων
ΑΠΕ του σταθμού όσο και το πολύγωνο της θέσης εγκατάστασης του συστήματος
αποθήκευσης του σταθμού εάν αυτό δεν αποτελεί υποσύνολο του πρώτου.

Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile
(*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles.
9.

Υποβολή συνοπτικής τεχνικής περιγραφής του προτεινόμενου έργου
Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:


Τεχνική περιγραφή του έργου και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και των
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν.



Προκαταρκτική εκτίμηση της σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Η σύνδεση του
σταθμού δεν θα πρέπει να γίνεται σε κορεσμένα δίκτυα παρά μόνο εάν ορίζεται
διαφορετικά από αποφάσεις της ΡΑΕ.

Μέρος 3 – Ενεργειακή μελέτη τεκμηρίωσης δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
ΣΗΘΥΑ και τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ
1.

Τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ. Τεκμηρίωση του δυναμικού ΑΠΕ στην προτεινόμενη θέση
εγκατάστασης με παρουσίαση των μετρήσεων και δεδομένων στα οποία βασίζεται η
ενεργειακή μελέτη. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Μετρήσεις αιολικού δυναμικού οι οποίες έχουν εκτελεσθεί από πιστοποιημένους
φορείς, σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον προτεινόμενο σταθμό και είναι
ετήσιας διάρκειας, με ποσοστό πληρότητας μεγαλύτερο από 85%.
β) Μετρήσεις από πιστοποιημένους φορείς, σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον
προτεινόμενο σταθμό, διάρκειας έξι (6) μηνών, αν καταδεικνύεται από αυτές μέση
ταχύτητα εξαμήνου στο ύψος μέτρησης, ίση ή μεγαλύτερη από 7,5 m/s και η
ενεργειακή αποδοτικότητα της προτεινόμενης επένδυσης προκύπτει με χρήση των
ανωτέρω μετρήσεων και βάσει παραδοχών και μεθόδων που ακολουθούνται από
τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Για τις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό
της πληρότητας των μετρήσεων είναι μεγαλύτερο του 90% κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Οι απολεσθείσες μετρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) αιτιολογούνται στη
σχετική έκθεση μετρήσεων.
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Ως αντιπροσωπευτική θέση σε σχέση με τον προτεινόμενο σταθμό νοείται η θέση μέτρησης, η
οποία είναι πλήρως εκτεθειμένη στις επικρατούσες διευθύνσεις του ανέμου, απαλλαγμένη από
την επίδραση εμποδίων και τα λοιπά χαρακτηριστικά της όπως ιδίως το υψόμετρο, η κλίση και
η τραχύτητα του εδάφους καθιστούν τη χρονοσειρά του ανέμου που μετράται στη θέση αυτή
κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για τον υπολογισμό του πεδίου ροής στον χώρο
εγκατάστασης του σταθμού, βάσει των παραδοχών και των μεθόδων που ακολουθούνται από
τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Η καταλληλότητα της θέσης μέτρησης
τεκμηριώνεται λεπτομερώς από τον αιτούντα στη σχετική ενεργειακή μελέτη. Ειδικά για
χερσαίους σταθμούς που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της Επικράτειας, εκτός
από εκείνες των νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου, χρονοσειρά μετρήσεων που
υποβάλλεται κατά τα ως άνω δεν θεωρείται επαρκής αναφορά, αν η απόσταση του ιστού
υπερβαίνει τα επτά (7) χιλιόμετρα από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των
ανεμογεννητριών. Για σταθμούς που προτείνεται να εγκατασταθούν σε νησιά και
βραχονησίδες, οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον
προτεινόμενο σταθμό.
Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκμηρίωση της εξασφάλισης της
προμήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης.
2.

Ενεργειακή Μελέτη. Παρουσίαση ενεργειακής μελέτης για τον υπολογισμό και
τεκμηρίωση της παραγόμενης ενέργειας στη θέση εγκατάστασης του σταθμού βάσει του
δυναμικού ΑΠΕ.

3.

Ειδικά για σταθμούς ΣΗΘΥΑ υποβάλλεται το ενεργειακό ισοζύγιο του έργου, σύμφωνα με
τον Οδηγό αξιολόγησης έργων ΣΗΘ, ώστε να γίνει αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της
ενεργειακής αποδοτικότητας.

Μέρος 4 – Στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του φορέα
Στο Μέρος αυτό παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του
φορέα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση του Ειδικού Έργου, τόσο σε
περιπτώσεις νέων αιτήσεων, όσο και σε περιπτώσεις επαύξησης ισχύος Αδειών Παραγωγής για
έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, για το πρόσθετο τμήμα ισχύος τους.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου, οι μορφές
χρηματοδότησης του έργου που ο επικαλείται ο φορέας θα πρέπει να καλύπτουν το συνόλου
του προϋπολογισμού του έργου.
Ειδικότερα, οι αιτούντες που επιθυμούν την υλοποίηση Ειδικών Έργων των περιπτώσεων (στ),
(ζ) και (η) του άρθρου 10 του ν.4685/2020 πρέπει να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%) επί του προϋπολογισμού του προς αξιολόγηση έργου από ίδια κεφάλαια,
λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια κεφάλαια που προβλέπονται για την υλοποίηση των Ειδικών
Έργων που περιλαμβάνονται στο Συνολικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί
στον Φορέα Αδειοδότησης.
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Ο αιτών δύναται να υποβάλλει βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή που θα βεβαιώνει την οικονομική
επάρκεια του φορέα για τη χρηματοδότηση του έργου και η οποία θα συνοδεύεται από έκθεση
τεκμηρίωσης της δυνατότητας αυτής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.
Ειδικότερα, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου
μέσω ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να τεκμηριώσει την επάρκεια του αυτή σε ίδια κεφάλαια.
Για την τεκμηρίωση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων εξετάζονται ανάλογα με την
περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Για Φυσικά Πρόσωπα:
α) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός των προηγούμενων τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή της αίτησης και αφορούν στο μέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή
ταμιευτηρίου, τουλάχιστον για τους προηγούμενους έξι (6) μήνες.
β) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέσα στις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες από την
υποβολή της αίτησης και αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
γ) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός των προηγούμενων τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή της αίτησης και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών κλπ),
χαρτοφυλακίων επενδύσεων (συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγων
προϊόντων κλπ), η αποτίμηση των οποίων πρέπει να προκύπτει με σαφή και τεκμηριωμένο
τρόπο.
δ) Βεβαιώσεις ορκωτών ελεγκτών που έχουν εκδοθεί εντός των προηγούμενων τριάντα (30)
ημερών από την υποβολή της αίτησης και αφορούν στην αποτίμηση μετοχών εταιρειών –
εξαιρουμένων αυτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη Ειδικών Έργων, τα
οποία περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο – στις οποίες οι μέτοχοι είναι
επενδυτές οι οποίοι, είτε άμεσα (ως μέτοχοι), είτε έμμεσα (ως χρηματοδότες/τρίτοι)
συμμετέχουν στο επενδυτικό σχήμα που έχει υποβάλλει αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης
Ειδικού Έργου.
ε) Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα, είτε αντίγραφα, νομίμως
επικυρωμένα. Σε περίπτωση που υποβάλλονται βεβαιώσεις φορέων της αλλοδαπής, θα
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

2. Για Νομικά Πρόσωπα:
α) Για εταιρεία με τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες στο
Γ.Ε.Μ.Η οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) των τριών
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τελευταίων οικονομικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων, ή
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης,
συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
β) Για εταιρεία η οποία δεν έχει συμπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις, όσα από τα
στοιχεία της παραγράφου (α) είναι διαθέσιμα, καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης της
οικονομικής επάρκειας των μετόχων/εταίρων αυτής, όπως εξειδικεύονται στο παρόν.
γ) Αν η αιτούσα εταιρεία επικαλείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης
μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλονται, είτε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν την αύξηση του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, είτε οποιαδήποτε στοιχεία από τα προβλεπόμενα στο παρόν, που πιστοποιούν
την ικανότητα των μετόχων ή εταίρων της να μετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου της
εταιρείας.
δ) Αν η αιτούσα εταιρεία επικαλείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μέσω άντλησης
κεφαλαίων από έκδοση άλλων κινητών αξιών (π.χ. έκδοσης ομολόγων), υποβάλλονται είτε
όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την έκδοση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, είτε οποιαδήποτε στοιχεία πιστοποιούν την ικανότητα της αιτούσας εταιρείας ή
των μετόχων ή εταίρων της, να αντλήσουν κεφάλαια κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως
προηγούμενες εκδόσεις κατά την τελευταία πενταετία και το ποσοστό υπερκάλυψης αυτών.
ε) Ως προς την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα
κατωτέρω, είτε συνδυαστικά, είτε μεμονωμένα:
(i) Καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).
(ii) Αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, πέραν του τακτικού αποθεματικού, τα οποία
έχουν δημιουργηθεί, είτε με ειδικές διατάξεις νόμων, είτε με ποσά προοριζόμενα προς
αύξηση κεφαλαίου, είτε με αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων
αυτής, είτε με άλλους τρόπους και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην καθαρή θέση της
εταιρείας.
iii) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της εταιρείας – εξαιρουμένων αυτών οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη Ειδικών Έργων τα οποία περιλαμβάνονται
στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο– είτε με την αξία που αποτυπώνονται στον
ισολογισμό αυτής, είτε με βάση την αξία η οποία προσδιορίζεται από έκθεση
αποτίμησης από ορκωτό ελεγκτή. Το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο στην
περίπτωση που η εταιρεία το επικαλείται ως στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής της
επάρκειας.

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Εφόσον ο φορέας επικαλείται την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού του έργου ή και του
συνολικού επιχειρηματικού του σχεδίου μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τραπεζικά
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ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γίνονται αποδεκτά, είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά
τα κάτωθι στοιχεία:
α) Πιστωτικά όρια τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία αναφέρονται, το τραπεζικό ίδρυμα, το
πιστωτικό όριο, το διαθέσιμο πιστωτικό όριο και η λήξη των ισχυόντων ορίων.
β) Επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης (Letter of Intent). Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να
αναφέρονται ρητώς, το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο για το οποίο αυτή
χορηγείται, το μέγιστο ύψος του δανείου, καθώς και τυχόν ειδικοί όροι που τη διέπουν.
Αν προσκομίζονται έγγραφα τραπεζών της αλλοδαπής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου
μέσω επιχορήγησης, οφείλει να προσδιορίζει τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα
Αναπτυξιακού Νόμου, με βάση τις οποίες τεκμηριώνεται η δήλωσή του αυτή.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού του έργου ή και του
συνολικού επιχειρηματικού του σχεδίου, μέσω χρηματοδότησης από τρίτους (X.A.T), γίνονται
αποδεκτά:
Επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης (Letter of Intent) ή Ιδιωτικό συμφωνητικό
χρηματοδότησης. Στην εν λόγω επιστολή ή στο συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται το
έργο για το οποίο εκδίδεται η επιστολή ή αφορά στο συμφωνητικό και το ύψος της
χρηματοδότησης. Το εν λόγω έγγραφο (επιστολή ή συμφωνητικό) θα πρέπει να συνοδεύεται
από την έγκριση του αρμοδίου οργάνου εκπροσώπησης του εκδότη του.
Στην περίπτωση χρηματοδότησης από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (funds),
απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου των επιχειρηματικών συμμετοχών για το ποσοστό
και το ποσό της συμμετοχής τους στην επένδυση.
Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος φορέας, φυσικό η νομικό πρόσωπο, απαιτείται να τεκμηριώσει την
οικονομική του επάρκεια προσκομίζοντας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται, τα
προβλεπόμενα στοιχεία, όπως αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, τα οποία
τεκμηριώνουν τη διαθεσιμότητα των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων.

Μέρος 5 – Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και Συνολικό Επιχειρηματικό σχέδιο
1. Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου
Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής:
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 Προϋπολογισμός του έργου ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
oΚόστος μελετών και αδειοδότησης.
oΚόστος εξοπλισμού.
oΚόστος έργων υποδομής.
oΚόστος διασύνδεσης με το δίκτυο.
Ο Προϋπολογισμός του έργου τεκμηριώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της
αγοράς, είτε βάσει δημοσιευμένων αναφορών (reports), είτε βάσει προσφορών που
υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προβλέψεις για τη διαμόρφωση του κόστους
κατασκευής κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
 Χρηματοδοτική διάρθρωση της επένδυσης (π.χ. ίδια κεφάλαια, δανειακά, επιδότηση,
Χ.Α.Τ).
 Δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης της επένδυσης.
 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.
 Υποθέσεις εργασίας όπως π.χ. επιτόκιο δανεισμού, περίοδος αποπληρωμής δανείου.
 Προβλέψεις επενδυτικών, χρηματοδοτικών και λειτουργικών χρηματορροών για 25
έτη(περιλαμβανομένης της κατασκευαστικής περιόδου) διαρθρωμένες ως εξής:
oΕπενδυτικές δαπάνες.
oΧρηματοδοτικές χρηματορροές.
oΛειτουργικές χρηματικές εισροές.
 Λειτουργικές χρηματικές εκροές (λειτουργία, συντήρηση, φόροι, κλπ).

2. Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο (εφόσον απαιτείται)
Υποβολή συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Ειδικών
Έργων του αιτούντος και των μετόχων αυτού (Αιτήσεις, Βεβαιώσεις, Άδειες Παραγωγής).
Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε Ειδικό
Έργο είναι τα ακόλουθα:
 Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ και ημερομηνία υποβολής.
 Τεχνολογία.
 Εγκατεστημένη και Μέγιστη Ισχύς έργου.
 Θέση (τοποθεσία, δήμος, περιφερειακή ενότητα).
 Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. σε αναμονή για χορήγηση Άδειας, για έκδοση
ΕΠΟ, για έκδοση άδειας εγκατάστασης, για έκδοση άδειας λειτουργίας ή σε λειτουργία).
 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου.
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 Προϋπολογισμός
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κόστους

 Χρηματοδοτική διάρθρωση κάθε ειδικού έργου (π.χ. ίδια κεφάλαια, δανειακά,
επιδότηση, Χ.Α.Τ.) συνοδευόμενη από στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας
εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης.
 Επενδυτικές χρηματορροές που συνεπάγεται η εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος
κατασκευής.

Μέρος 6 – Συμπληρωματικά στοιχεία για Υβριδικούς σταθμούς
Υποβάλλονται τα στοιχεία του Παραρτήματος 8

Μέρος 7 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο.
2. Αποδεικτικό κατάθεσης στον λογαριασμό της ΡΑΕ του προβλεπόμενου Τέλους, βάσει
του άρθρου 16 του ν. 4685/2020.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Αίτηση για Μεταβίβαση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μέρος 1 - Στοιχεία κατόχου της Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού
1. ΑΦΜ κατόχου Άδειας/Βεβαίωσης.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email)(συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
7. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
8. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Στοιχεία Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού
1. Απόφαση ΡΑΕ / Ειδικός Αριθμός Αδειών ΡΑΕ.
2. Ημερομηνία έκδοσης Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού.
3. Τροποποιήσεις Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού.
4. Θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή
Ενότητα, Περιφέρεια).
5. Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ.
6. Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού, αριθμός και τύπος των
μονάδων που απαρτίζουν τον σταθμό (MW). Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η διάμετρος των ανεμογεννητριών.

Μέρος 3 - Στοιχεία προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η Άδεια/Βεβαίωση
Παραγωγού
1. ΑΦΜ αιτούντος.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
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3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email)(συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
7. Επιλογή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εάν ισχύει, ότι η εταιρεία είναι ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ
κοινωφελούς σκοπού, ούτε και η υποχρέωση καταβολής του τέλους έκδοσης
Βεβαίωσης ισχύει μειωμένη κατά 50%.
8. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
9. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 4 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα προσώπου στο οποίο πρόκειται να
μεταβιβαστεί η Βεβαίωση Παραγωγού
Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Αίτηση για Μεταβίβαση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικού Έργου
Μέρος 1 - Στοιχεία κατόχου της Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
1. ΑΦΜ κατόχου Άδειας/Βεβαίωσης.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
7. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
8. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Στοιχεία Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
1. Απόφαση ΡΑΕ / Ειδικός Αριθμός Αδειών ΡΑΕ.
2. Ημερομηνία έκδοσης Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.
3. Τροποποιήσεις Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.
4. Θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή
Ενότητα, Περιφέρεια).
5. Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ ή
πρωτογενούς καυσίμου.
6. Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού, αριθμός και τύπος των
μονάδων που απαρτίζουν τον σταθμό (MW). Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η διάμετρος των ανεμογεννητριών.

Μέρος 3 - Στοιχεία προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η Άδεια/Βεβαίωση
Ειδικού Έργου
1. ΑΦΜ αιτούντος.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
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3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
7. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
8. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 4 – Στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του προσώπου στο οποίο
πρόκειται να μεταβιβαστεί η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου
Εφαρμόζεται το Παράρτημα 2, Μέρος 5.

Μέρος 5 – Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και Συνολικό Επιχειρηματικό σχέδιο
Εφαρμόζεται το Παράρτημα 2, Μέρος 5.

Μέρος 6 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Αίτηση για Τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μέρος 1 - Στοιχεία κατόχου της Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού
1. ΑΦΜ κατόχου Άδειας/Βεβαίωσης.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
7. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
8. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Στοιχεία Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού
1. Απόφαση ΡΑΕ / Ειδικός Αριθμός Αδειών ΡΑΕ.
2. Ημερομηνία έκδοσης Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού.
3. Θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή
Ενότητα, Περιφέρεια).
4. Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ ή
πρωτογενούς καυσίμου.
5. Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού, αριθμός και τύπος των
μονάδων που απαρτίζουν τον σταθμό (MW). Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η διάμετρος των ανεμογεννητριών.

Μέρος 3 - Στοιχεία που τροποποιούνται στην Άδεια/Βεβαίωση Παραγωγού
1. Υποβολή συνοπτικής τεχνικής περιγραφής της προτεινόμενης τροποποίησης του έργου.
Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Στοιχεία της Βεβαίωσης/Άδειας που τροποποιούνται (π.χ. αύξηση ισχύος, αλλαγή
τύπου και αριθμού ανεμογεννητριών, μεταβολή γηπέδου εγκατάστασης, αποξήλωση
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/αντικατάσταση του σταθμού ΑΠΕ, κατάτμηση ή συνένωση, αλλαγή επωνυμίας και
νομικής μορφής του κατόχου, κλπ).
β) Τεχνική περιγραφή του έργου και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και των
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν. Προκαταρκτική εκτίμηση της σύνδεσης με το
Δίκτυο ή το Σύστημα.
2. Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του σταθμού κατάλληλης
κλίμακας σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ενδεικτικά χάρτες ΓΥΣ,
Ορθοφωτοχάρτης Κτηματολογίου, κλπ):


Σε περίπτωση αιολικού σταθμού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του
σταθμού και η θέση των ανεμογεννητριών.



Σε περίπτωση ΜΥΗΕ, αποτυπώνεται η θέση υδροληψίας, η θέση του σταθμού και
το πολύγωνο του σταθμού που ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος
και πλάτος έως 100 μέτρων εκατέρωθεν αυτής το οποίο ξεκινά από σημείο της
κοίτης έως 10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης έως
10%*L κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις
υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος έως 10% του
μήκους εκτροπής ανάντη και κατάντη του έργου.



Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης,
αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας
νερού και αποβλήτων δύναται συμπληρωματικά με θέση του σταθμού να
προσδιορίζεται πολύγωνο, το οποίο ορίζεται με άξονα το σύστημα προσαγωγής
νερού από το σημείο υδροληψίας έως το σημείο του σταθμού (μήκους Μ) και
πλάτος έως 100 μέτρων εκατέρωθεν αυτού του άξονα, το οποίο ξεκινά από σημείο
έως 10%*Μ ανάντη του σημείου της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο έως
10%*Μ κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις
υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος έως 10% του
μήκους Μ ανάντη και κατάντη του έργου.



Σε περίπτωση Φ/Β σταθμού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το
πολύγωνο του γηπέδου του σταθμού.

Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile
(*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles.

Μέρος 4 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται.
2. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό της ΡΑΕ του προβλεπόμενου Τέλους, βάσει
του άρθρου 16 του ν. 4685/2020, εφόσον απαιτείται από την τροποποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Αίτηση για Τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικού
Έργου
Μέρος 1 - Στοιχεία κατόχου της Άδειας/Βεβαίωσης Παραγωγού
1. ΑΦΜ κατόχου Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.
2. Όνομα / επωνυμία (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
3. Έδρα εταιρείας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, email) (συμπληρώνεται μέσω taxisnet).
4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
5. Aν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των
συμμετεχόντων σε αυτό μέχρι φυσικού προσώπου.
6. Αποδοχή των δηλώσεων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
7. Ορισμός διαχειριστή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και θα δηλώσει τον αντίκλητο
αίτησης.
8. Ορισμός αντίκλητου. Ο διαχειριστής της εταιρείας ορίζει τον αντίκλητο της αίτησης
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να
εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέσω taxisnet και να συμπληρώσει τα περαιτέρω
στοιχεία της αίτησης.

Μέρος 2 – Στοιχεία Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου
1. Απόφαση ΡΑΕ / Ειδικός Αριθμός Αδειών ΡΑΕ.
2. Ημερομηνία έκδοσης Άδειας/Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.
3. Θέση του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή
Ενότητα, Περιφέρεια).
4. Χρησιμοποιούμενη μορφή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και προτεινόμενη τεχνολογία ΑΠΕ ή
πρωτογενούς καυσίμου.
5. Εγκατεστημένη και Μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού, αριθμός και τύπος των
μονάδων που απαρτίζουν τον σταθμό (MW). Αν το έργο είναι αιολικός σταθμός, θα
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, η ισχύς και η διάμετρος των ανεμογεννητριών.

Μέρος 3 - Στοιχεία που τροποποιούνται στην Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου
1. Υποβολή συνοπτικής τεχνικής περιγραφής της προτεινόμενης τροποποίησης του έργου.
Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
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α) Στοιχεία της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου που τροποποιούνται (π.χ. αύξηση ισχύος,
αλλαγή τύπου και αριθμού ανεμογεννητριών, μεταβολή γηπέδου εγκατάστασης,
αποξήλωση /αντικατάσταση του σταθμού ΑΠΕ, κατάτμηση ή συνένωση, αλλαγή
επωνυμίας και νομικής μορφής του κατόχου, κλπ).
β) Τεχνική περιγραφή του έργου και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και των
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν. Προκαταρκτική εκτίμηση της σύνδεσης με το
Δίκτυο ή το Σύστημα.
2. Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του σταθμού κατάλληλης κλίμακας
σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ενδεικτικά χάρτες ΓΥΣ, Ορθοφωτοχάρτης
Κτηματολογίου, κλπ):
 Σε περίπτωση αιολικού σταθμού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του
σταθμού και η θέση των ανεμογεννητριών.
 Σε περίπτωση Φ/Β σταθμού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το
πολύγωνο του γηπέδου του σταθμού.
 Σε περίπτωση Υβριδικού Σταθμού, αποτυπώνεται τόσο το πολύγωνο των μονάδων
ΑΠΕ του σταθμού όσο και το πολύγωνο της θέσης εγκατάστασης του συστήματος
αποθήκευσης του σταθμού εάν αυτό δεν αποτελεί υποσύνολο του πρώτου.
Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile
(*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles.

Μέρος 4 – Ενεργειακή μελέτη τεκμηρίωσης δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
ΣΗΘΥΑ και τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ (Εφόσον απαιτείται)
Εφαρμόζεται το Παράρτημα 2, Μέρος 3.

Μέρος 5 – Στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του φορέα (Εφόσον
απαιτείται)
Εφαρμόζεται το Παράρτημα 2, Μέρος 4.

Μέρος 6 – Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και Συνολικό Επιχειρηματικό σχέδιο(Εφόσον
απαιτείται)
Εφαρμόζεται το Παράρτημα 2, Μέρος 5.

Μέρος 7 – Συμπληρωματικά στοιχεία για Υβριδικούς σταθμούς(Εφόσον απαιτείται)
Υποβάλλονται τα στοιχεία του Παραρτήματος 8.
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Μέρος 8 – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται από την
τροποποίηση.
2. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό της ΡΑΕ του προβλεπόμενου Τέλους, βάσει
του άρθρου 16 του ν. 4685/2020, εφόσον απαιτείται.
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Παράρτημα 7
Φόρμα υποβολής δεδομένων ισοζυγίων από ΣΗΘΥΑ με συμβατικά καύσιμα
Πέραν των προβλεπομένων στο Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού, η αίτηση για τη
χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου από ΣΗΘΥΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται και
από την ακόλουθη φόρμα:

Φόρμα δεδομένων ΣΗΘΥΑ
1. Περιγραφή της Εγκατάστασης
1.1. Συνοπτική Περιγραφή
1.2. Συνοπτικό Διάγραμμα Εγκατάστασης
1.3. Τεχνολογία Σταθμού ΣΗΘΥΑ
1.4. Τύπος καυσίμου
2. Προσδιορισμός Μεγεθών
2.1. Πρωτογενή Μεγέθη – Μετρήσεις
2.1.1.Πρωτογενή μεγέθη Καυσίμου
2.1.2.Πρωτογενή μεγέθη Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.1.3.Πρωτογενή μεγέθη Θερμικής Ενέργειας
2.2. Δευτερογενή Μεγέθη – Υπολογισμοί
2.2.1.Υπολογισμός FC
2.2.2.Υπολογισμός ΕC
2.2.3.Υπολογισμός ΗCHP
2.2.4.Υπολογισμός Εmax
2.3. Εναρμονισμένες Τιμές Αναφοράς
2.3.1.Εναρμονισμένη Τιμή Αναφοράς του Βαθμού Απόδοσης για την χωριστή
παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3.2.Εναρμονισμένη Τιμή Αναφοράς του Βαθμού Απόδοσης για την χωριστή
παραγωγή Θερμικής Ενέργειας
3. 24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής σε αρχείο excel, με
υπολογισμό του μεγέθους ολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας συμπαραγωγής σε
κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής, ncog
4. Αναλυτικά Μονογραμμικά και P&ID Διαγράμματα Ροής όπου θα απεικονίζονται:
4.1. Τα ακριβή χωρικά όρια της Μονάδας Συμπαραγωγής
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4.2. Η ακριβής θέση των μετρητικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις πρωτογενείς
μετρήσεις
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Παράρτημα 8
Συμπληρωματικά στοιχεία για Υβριδικούς σταθμούς
1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του Υβριδικού Σταθμού
α) Κύρια τμήματα του σταθμού (π.χ. τεχνολογία και μονάδες ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης,
μονάδες πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης, μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής κλπ).
β) Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά των τμημάτων του σταθμού.


Ειδικότερα ως προς τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής και απορρόφησης
υποβάλλονται τουλάχιστον τα μοναδιαία μεγέθη και βασική τεχνική περιγραφή
τους, ο τύπος γεννήτριας/κινητήρα/μετατροπέα ισχύος που χρησιμοποιείται, η
μέγιστη και ελάχιστη παραγωγή, ο ρυθμός ανάληψης/απόρριψης φορτίου, το
σύστημα ελέγχου ενεργού και αέργου ισχύος, οι σημαντικές βοηθητικές
καταναλώσεις κλπ.



Για τα συστήματα αποθήκευσης δηλώνεται κατ΄ ελάχιστον η τεχνολογία τους και
βασική τεχνική περιγραφή τους, η ονομαστική εγκατεστημένη χωρητικότητα και το
αξιοποιήσιμο μέρος αυτής, καθώς και ο βαθμός απόδοσης φόρτισης και εκφόρτισης
συνεκτιμώντας όλες τις απώλειες των συστημάτων του ΥΒΣ.



Για τις μονάδες ΑΠΕ δηλώνεται η τεχνολογία τους και βασική τεχνική περιγραφή, το
διαθέσιμο πρωτογενές δυναμικό που αξιοποιείται κ.α.



Για όλες τις επιμέρους συνιστώσες του ΥΒΣ περιγράφεται ο εκτιμώμενος τρόπος
σύνδεσής τους με το δίκτυο του συστήματος ΜΔΝ.

Ο κύριος εξοπλισμός του σταθμού (συστήματα αποθήκευσης και συνιστώσες ΑΠΕ)
συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών και προμηθευτών του.
γ) Τρόπος συνδυασμένης λειτουργίας των μονάδων του σταθμού και των μέσων
διασφάλισής της, όπως αυτή επιτυγχάνεται ιδίως με τον τρόπο επικοινωνίας και τον έλεγχο
όλων των μονάδων του σταθμού καθώς και τη χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού.
δ) Την αιτούμενη εγγυημένη ισχύ και εγγυημένη ενέργεια του σταθμού.
ε) Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο λειτουργίας του σταθμού που λαμβάνεται υπόψη κατά την
εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης.
2. Τεχνικοοικονομική Μελέτη
Τεχνικοοικονομική μελέτη την οποία εκπονεί ο αιτών με βάση τους κανόνες της τεχνικής και
της επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του γνωστοποίησε ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στον
σχεδιασμό, στη διαστασιολόγηση και στη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών που εγκαθίστανται
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπως οι όροι και περιορισμοί αυτοί αναφέρονται στον
Νόμο, στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σε κάθε σχετική ρύθμιση
της κείμενης νομοθεσίας. Στη μελέτη αυτή θα περιγράφεται ο τρόπος ένταξης και
λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού και γενικότερα οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
του.
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α) Η μελέτη πρέπει να αναφέρεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, για το
οποίο και διατίθενται επαρκή δεδομένα και γίνεται με προσομοίωση της λειτουργίας του
ηλεκτρικού συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού σε ωριαία βάση με μέσες
ωριαίες τιμές μεγεθών, βάσει των δεδομένων που γνωστοποιεί ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΕ του παρόντος Κανονισμού, και υπό
τους όρους και περιορισμούς λειτουργίας των Υβριδικών Σταθμών που καθορίζονται στον
Νόμο, στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σε κάθε σχετική ρύθμιση
της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. προτεραιότητες ένταξης, ενεργειακοί περιορισμοί, κλπ).
Ως έτος αναφοράς για την προσομοίωση προτείνεται να λαμβάνεται το εκτιμώμενο έτος
ένταξης σε λειτουργία του Υβριδικού Σταθμού ή το αμέσως επόμενο από αυτό.
β) Η προσομοίωση που αναφέρεται στη προηγούμενη παράγραφο α' πραγματοποιείται
λαμβάνοντας υπόψη δύο περιπτώσεις λειτουργίας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος
του νησιού:
i) Λειτουργία με τον Υβριδικό Σταθμό και
ii) Λειτουργία χωρίς τον Υβριδικό Σταθμό
Οι ανωτέρω προσομοιώσεις πραγματοποιούνται διατηρώντας τις ίδιες παραδοχές και
δεδομένα προσομοίωσης και στις δύο περιπτώσεις.
γ) Η προσομοίωση λαμβάνει υπόψη το σύνολο των σταθμών ΑΠΕ και των συμβατικών
σταθμών του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος του νησιού περιλαμβανομένης της
προβλεπόμενης ανάπτυξής τους, όπως αυτή γνωστοποιείται από τον Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών. Επίσης λαμβάνει υπόψη το σύνολο των σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ
για τους οποίους έχει εκδοθεί Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ή βεβαίωση
ειδικού έργου με αντίστοιχη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, και πραγματοποιείται από τον
αιτούντα με βάση εύλογες υποθέσεις και απλοποιητικές παραδοχές όπου αυτό είναι
απαραίτητο (παραδοχές που καθιστούν εφικτή την προσομοίωση με τα διαθέσιμα από τον
Διαχειριστή ΜΔΝ στοιχεία) για τη λειτουργία του αυτόνομου συστήματος (π.χ. για τον
υπολογισμό της ωριαίας αιολικής παραγωγής των αιολικών σταθμών μπορεί να ληφθεί
υπόψη ενιαία χρονοσειρά ανέμου).
Στην περίπτωση που έχουν ορισθεί περιθώρια ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το ηλεκτρικό
σύστημα του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τότε λαμβάνονται αυτά υπόψη για την ισχύ
κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ που θεωρείται κατά την προσομοίωση.
δ) Κατά την προσομοίωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ένταξης των μονάδων
όπως περιγράφονται στον Νόμο και στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
Ειδικότερα η μελέτη με την διαχείριση της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού και του
ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ οφείλει να ακολουθεί πλήρως τους κανόνες που
περιγράφονται στο υφιστάμενο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τους Υβριδικούς
Σταθμούς και τις λοιπές συνιστώσες των συστημάτων παραγωγής ΜΔΝ.
Οι κανόνες αυτοί αφορούν ιδίως:
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Την κατάρτιση των ημερήσιων προσφορών των ΥΒΣ σε επίπεδο διακριτών περιόδων
του ΚΗΕΠ1και την υποβολή τους στον Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο υποβολής
προσφορών για τον ΚΗΕΠ των νησιών, όπως ορίζει ο Κώδικας Διαχείρισης ΜΔΝ (άρθρο
104) με τις ημερήσιες προσφορές να αντανακλούν την εκάστοτε διαθέσιμη παραγωγή
από τις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες μονάδες του σταθμού και όχι κατ’ ανάγκην τη
συστηματική παροχή της εγγυημένης ενέργειας του σταθμού.



Την κατανομή των προσφορών αυτών από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την κατάρτιση του
ωριαίου προγράμματος παραγωγής του ΥΒΣ στη φάση εκπόνησης του ΚΗΕΠ σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομικότητα της λειτουργίας του συστήματος (π.χ. κατανομή των ημερήσιων
προσφορών των ΥΒΣ με προτεραιότητα στις περιόδους αιχμής) και την αναγκαία
διαχείριση των περικοπών σε περίπτωση συμφόρησης του συστήματος, ώστε να
τηρούνται οι υποχρεώσεις έναντι των λοιπών σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ.



Την εξαγωγή των εντολών κατανομής κατά τη φάση της λειτουργίας, για όλες τις
κατανεμόμενες συνιστώσες παραγωγής του συστήματος ΜΔΝ (συμβατικές, ΑΠΕ και
ΥΒΣ), με ορθή εφαρμογή των αρχών διαχείρισης της συμφόρησης.

ε) H παροχή της εγγυημένης ισχύος και ενέργειας του ΥΒΣ θα πρέπει να διασφαλίζεται από
την εγκατεστημένη ισχύ και χωρητικότητα των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής και των
αποθηκευτικών συστημάτων του Υβριδικού Σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη τους
εφαρμοστέους κατά περίπτωση τεχνικούς περιορισμούς (π.χ. ελάχιστη και μέγιστη στάθμη
φόρτισής τους). Η εγγυημένη ισχύς παρέχεται συνήθως κατά τις ώρες υψηλού φορτίου με
βάση την οικονομικότητα της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, όπως καθορίζεται
για κάθε αυτόνομο σύστημα από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα
τον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. Επίσης θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται
η συν-διαχείριση των μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού, ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των εντολών κατανομής που εκδίδει ο Διαχειριστής ΜΔΝ.
στ) Από τη μελέτη θα πρέπει να προκύπτει τεκμηριωμένα η συνολική ενέργεια που
παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού και η οποία εγχέεται στο δίκτυο, η
συνολική ενέργεια που απορροφάται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του
Υβριδικού Σταθμού διακριτά από τις μονάδες ΑΠΕ του ΥΒΣ και από το δίκτυο, καθώς και η
συνολική ενέργεια που παράγουν οι μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού
Σταθμού. Επίσης το μέρος της πρωτογενώς διαθέσιμης ενέργειας των μονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ
το οποίο απορρίπτεται, καθώς και η Μη Εντασσόμενη Ενέργεια (MEE) προσφορών του ΥΒΣ,
ήτοι το μέρος της υποβαλλόμενης στον ΚΗΕΠ ενέργειας προσφορών του ΥΒΣ, το οποίο δεν
μετατρέπεται σε πρόγραμμα κατανομής λόγω συμφόρησης του συστήματος ΜΔΝ.
Για την τεκμηρίωση αυτή, η υποβαλλόμενη μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά
στοιχεία των δεδομένων εισόδου, των χρησιμοποιούμενων χρονοσειρών ζήτησης και
1Οι

προσφορές ενέργειας που υποβάλλονται σε κάθε περίοδο του ΚΗΕΠ δεν δύνανται να υπερβαίνουν την ενέργεια
που ισούται με την εγγυημένη ισχύ του ΥΒΣ επί τη διάρκεια της περιόδου σε ώρες (12 ή 24). Πέραν του περιορισμού
αυτού, στην κατάρτιση των προσφορών πρέπει να συνεκτιμάται και η τήρηση του ελάχιστου ενεργειακού
αποθέματος ασφαλείας.
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δυναμικού ΑΠΕ, της παραγόμενης μέσης ωριαίας ισχύος των μονάδων παραγωγής του
Υβριδικού Σταθμού, της παραγόμενης και απορροφούμενης ισχύος και της στάθμης
φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού της αίτησης, καθώς και της
παραγόμενης μέσης ωριαίας ισχύος των λοιπών σταθμών του συστήματος του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού που λαμβάνονται υπόψη κατά την προσομοίωση και τα οποία θα
απεικονίζονται σε πίνακα και ευκρινές διάγραμμα, και θα υποβάλλονται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλου λογισμικού (π.χ. EXCEL), ώστε να είναι δυνατή η
επεξεργασία τους. Τα στοιχεία υποβάλλονται διακριτά για κάθε μονάδα ή κατηγορία
μονάδων που περιλαμβάνεται στην προσομοίωση. Σε ενιαίο διάγραμμα, απεικονίζεται η
ωριαία συνολική ισχύς (παραγόμενες, εγχεόμενες στο δίκτυο ή απορροφούμενη από αυτό)
ανά τύπο μονάδων (π.χ. αιολικά Υβριδικού, αιολικά εκτός Υβριδικού, πετρελαϊκές μονάδες
πετρελαϊκού σταθμού, αποθηκευτικές μονάδες Υβριδικού κλπ).
Με απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης δύναται να καθορίζεται πρότυπη γραμμογράφηση
για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των παραμέτρων και αποτελεσμάτων της μελέτης.
ζ) Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επιτυγχανόμενη, σε
ετήσια βάση, μείωση της παραγωγής των συμβατικών μονάδων του Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΣΤ του παρόντος Κανονισμού.
η) Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ελάχιστη
αποθηκευμένη ενέργεια που ο σταθμός θα πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του
σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΣΤ του παρόντος Κανονισμού.
Δήλωση του αιτούντα για το εάν επιθυμεί συμψηφισμό της απορροφούμενης από το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας και της εγχεόμενης σε αυτό από τις μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού
Σταθμού σε ωριαία βάση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του
άρθρου 13 του ν.3468/2006.
3. Πρόσθετες υπηρεσίες
Τυχόν άλλες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή στη ρύθμιση συχνότητας, στη ρύθμιση
της τάσης κλπ) που μπορεί να παράσχει ο Υβριδικός Σταθμός στο Δίκτυο του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατόπιν σχετικής εντολής του αρμόδιου Διαχειριστή,
λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του αυτόνομου συστήματος σύμφωνα με τα
γνωστοποιημένα στοιχεία του Διαχειριστή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Γενικοί Όροι Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γενικοί Όροι Βεβαίωσης Παραγωγού
1. Υποχρέωση τήρησης νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τους ν. 4685/2020 και 3468/2006, τον Κανονισμό
Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους Κανονισμούς, τους Κώδικες και τις
κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
2. Παροχή Στοιχείων - Διεξαγωγή ελέγχων
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να παρέχει στον Φορέα Αδειοδότησης τα έγγραφα ή τα
στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου χρόνου μετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται
σε αυτόν, καθώς και να διευκολύνει τη διεξαγωγή ελέγχων.
3. Τήρηση λογαριασμών
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του
αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί
δημοσιεύονται υποχρεωτικά.
4. Συμβάσεις με τους Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα
προβλεπόμενα στον ν. 4001/2011, τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του σταθμού
και τη χρήση του Συστήματος ή του Δικτύου και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.
5. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες
έχει χορηγηθεί η Βεβαίωση αυτή να τηρεί:
i) τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4001/2011,
όπως ισχύει.
ii) τους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο και οικείες
άδειες του παραγωγού
6. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού που
εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011, με τις οποίες
επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την
εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
7. Τέλη
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
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8. Διάρκεια ισχύος Βεβαίωσης
Η Βεβαίωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών, αρχόμενη από την
ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκεια ισχύος της
μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 18 του ν. 4685/2020.
9. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Βεβαίωση
Ο κάτοχος της Βεβαίωσης υποχρεούται να λάβει τις απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την
υλοποίηση του έργου ιδίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4685/2020 και τα
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας του
άρθρου 18 του ν. 4685/2020.
10. Ανάκληση Βεβαίωσης
Η Βεβαίωση ανακαλείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Δηλώσεις κατά την είσοδο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Κατά την είσοδο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο για υποβολή αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση
Βεβαίωσης Παραγωγού, θα πρέπει να γίνεται αποδοχή των παρακάτω δηλώσεων:


Το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων είναι ακριβή και αληθή και
υποβάλλονται στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση ή τροποποίησης
Βεβαίωσης Παραγωγού, σύμφωνα με τον ν. 4685/2020.



Δεν τελώ / Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία
εξυγίανσης αρ. 99 ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές,
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του
νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.



Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης,
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί/τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του ν.4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (ΦΕΚ A’
101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις.



Δεν έχω / Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου για
αδίκημα που αφορά:

(α) την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού
προσώπου που εκπροσωπώ).
(β) τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
(δ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΤΟΧΗΣ/ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Τεκμηρίωση νόμιμης κατοχής
Αν ο σχετικός τίτλος είναι ενοχική σύμβαση (π.χ. σύμβαση μίσθωσης, χρησιδανείου,
προσύμφωνο μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος), απαιτείται να προσκομίζεται
επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού (π.χ. μισθωτηρίου) ή
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος (πχ.
συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας ή επικαρπίας ή παραχώρησης
δουλείας χρήσης).
Αν η σύμβαση είναι εγγραπτέα στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, όπως για παράδειγμα
ισχύει για τις μισθώσεις διάρκειας πέραν των εννέα (9) ετών (ΑΚ1208), ή στα κτηματολογικά
βιβλία, προσκομίζεται επιπλέον το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής ή αντίγραφο του
κτηματολογικού φύλλου, αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πιστοποιείται και η ιδιότητα του εκμισθωτή ως κυρίου ή
επικαρπωτή. Για τον έλεγχο αυτό, καθώς και εάν ο αρχικός σχετικός τίτλος που προσκομίζεται
αφορά σε περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, ισχύουν τα ακόλουθα (υπό Β).

Β. Τεκμηρίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων
1. Ως προς εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία χρήσης κ.λπ.) κτηθέντα
με πράξεις μεταγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών σε περιοχές χωρίς κτηματολόγιο ή υπό
κτηματογράφηση.

α. Κτήση κυριότητας με σύμβαση εν ζωή, δικαστική απόφαση ή πράξη της διοικήσεως.
Επί τίτλου μεταγραπτέου στα βιβλία μεταγραφών, θα πρέπει να προσκομισθεί προς
πιστοποίηση του οικείου εμπράγματου δικαιώματος (κυριότητας, επικαρπίας, δουλείας χρήσης
κ.λπ.):
(i) αντίγραφο του τίτλου αυτού (συμβολαίου, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή
πράξεως διοικητικής αρχής),
(ii) πιστοποιητικό μεταγραφής,
(iii) πρόσφατο αντίγραφο μερίδας (πιστοποιητικό ιδιοκτησίας) του υποβάλλοντος την
αίτηση, από το οποίο να προκύπτει, πέραν της εγγραφής και στην ατομική του μερίδα
της μεταγραφείσης πράξεως, ότι έως και τον χρόνο αυτό δεν έλαβε χώρα κανενός
είδους διάθεση (αλλοίωση, κατάργηση κλπ.) του σχετικού δικαιώματος,
(iv) πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών και κατασχέσεων,
(v) τοπογραφικό διάγραμμα του επίμαχου ακινήτου (προσφάτου ή/και του συνημμένου
στον τίτλο κτήσεως). Περαιτέρω, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί στο πρόσωπο του νυν
δικαιούχου τουλάχιστον εικοσαετία σε βάθος χρόνου από τον χρόνο του ελέγχου των
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βιβλίων μεταγραφών, θα πρέπει να προσκομίζονται τα προαναφερθέντα υπό (i) έως
και (iv) έγγραφα και για τον δικαιοπάροχο (ή τους δικαιοπαρόχους), ώστε να
συμπληρώνεται, κατά τα ως άνω, η εικοσαετία.
Επί δικαιούχου νομικού προσώπου, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον πρόσφατα
πιστοποιητικά περί μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως, αιτήσεως για συνδιαλλαγή,
αιτήσεως για λύση της εταιρείας, αιτήσεως διορισμού (συν)εκκαθαριστή.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη διεκδικήσεως
του επίμαχου ακινήτου. Επί συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών, τα ανωτέρω πρέπει να
κατατίθενται από καθέναν εκ των συνδικαιούχων. Ειδικώς για την κτήση κυριότητας με
χρησικτησία ισχύουν όσα αναφέρονται κατωτέρω υπό Β 1 γ.

β. Κτήση εμπραγμάτου δικαιώματος από κληρονόμο (ή κληροδόχο)
Στην περίπτωση κτήσης κυριότητας (ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος) ακινήτου λόγω
διαθήκης, θα πρέπει να προσκομίζονται, πέραν του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας ή
κληροδοσίας και των πιο πάνω υπό 1.α. σχετικών εγγράφων (πιστοποιητικά μεταγραφής,
βαρών κλπ.), τα ακόλουθα έγγραφα:
(i) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
(ii) πρόσφατο πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης διαθήκης (από το
Ειρηνοδικείο του τόπου της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου, καθώς και
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, αν ο θάνατός επισυνέβη προ της 1ης.03.2013) και όταν
υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών δημοσίευσής
της,
(iii) πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (ομοίως από
το Ειρηνοδικείο ή/και από το Πρωτοδικείο, αντίστοιχα),
(iv) πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως/προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος
(από το αρμόδιο Πρωτοδικείο).
Αν, η κληρονομική διαδοχή έχει χωρίσει (και) εξ αδιαθέτου, θα πρέπει να προσκομίζεται και
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο. Τα ανωτέρω υπό (ii) έως και (iv)
έγγραφα δεν απαιτούνται, στην περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει κληρονομητήριο (άρθρο
1956 ΑΚ), εκδοθέν από τον Ειρηνοδίκη (ή το Πρωτοδικείο προ της ισχύος του ν.4055/2012) της
τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου, το οποίο πιστοποιεί το κληρονομικό του δικαίωμα
(και τυχόν περιορισμούς επί αυτού), καθώς και πιστοποιητικό περί μη
ανακλήσεως/αφαιρέσεως, ακυρώσεως ή μεταρρυθμίσεως του κληρονομητηρίου. Το αυτό
ισχύει αναλογικά και επί ύπαρξης (ισχύοντος) ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου [Κανονισμός (ΕΕ)
650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου]. Επί συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών, τα ανωτέρω
πρέπει να υποβάλλονται από καθέναν εκ των συνδικαιούχων.

γ. Κτήση κυριότητας ή επικαρπίας με χρησικτησία
Στις περιπτώσεις κτήσης της κυριότητας ή της επικαρπίας με χρησικτησία, απαιτείται να
προσκομίζεται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και τα ως άνω υπό 1. α. (ii) έως (v)
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έγγραφα (πιστοποιητικό μεταγραφής, πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών/κατασχέσεων,
αντίγραφο μερίδας αιτούντος, τοπογραφικό διάγραμμα), επιπλέον δε και πρόσφατο
πιστοποιητικό περί μη διεκδικήσεως. Επιπλέον, απαιτείται η συνυποβολή σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης του ν.1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) περί
ακριβείας των κατατεθειμένων εγγράφων, αλλά και περί ανυπαρξίας εμπραγμάτων
δικαιωμάτων ή αμφισβητήσεων (νομικών ή/και πραγματικών) υπό τρίτων στην επίμαχη
έκταση. Επί συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών, τα ανωτέρω πρέπει να κατατίθενται από καθέναν
εκ των συνδικαιούχων.

2.Ως προς εμπράγματα δικαιώματα κτηθέντα με πράξεις καταχωριστέες στα κτηματικά
βιβλία σε περιοχές που λειτουργεί κτηματολόγιο.
Απαιτείται να προσκομίζονται τα ακόλουθα έγγραφα:
(i) οικείος τίτλος (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση ή πράξη της διοικήσεως),
(ii) πρόσφατο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου μετ' αποσπάσματος κτηματολογικού
διαγράμματος το οποίο αφορά στο ακίνητο και περιέχει όλες τις πληροφορίες που
προσδιορίζουν το ακίνητο και καθορίζουν τη νομική του κατάσταση (βλ. άρθρο 11§4
του ν.2664/1998). Επί συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών, θα πρέπει να προσκομίζονται
από καθέναν οι τυχόν διαφορετικοί τίτλοι κτήσεως.
Σημ.: Όπου ανωτέρω αναφέρεται η προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού, νοείται ότι η
έκδοση του θα πρέπει να έχει χωρήσει εντός ενός (1) μηνός πριν την υποβολή του στον Φορέα
Αδειοδότησης.
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Άρθρο 40
Μεταβατική Διάταξη
Ειδικότερα, ο κύκλος υποβολής νέων αιτήσεων περί χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων, καθώς και αιτήσεων τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή
Άδειας Παραγωγής Δεκεμβρίου 2020, ο οποίος ορίστηκε δυνάμει της παραγράφου 2 του
άρθρου 87 του ν. 4722/2020 (A’ 177) και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
Νόμου, παρατείνεται κατά δέκα ημέρες και επομένως διαμορφώνεται από την πρώτη (1η) έως
και την εικοστή πρώτη ημέρα (21η) του Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O Υπουργός
Κωστής Χατζηδάκης

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, κ. Κ. Χατζηδάκη
– Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
– Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
– Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Κοινοποιήσεις:
1.

Εθνικό Τυπογραφείο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
(προς δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)

2.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Πειραιώς 132
118 54 ΑΘΗΝΑ

3.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραϊβού 20 & Καλλιρρόης 5
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117 43 ΑΘΗΝΑ
4.

Κ.Α.Π.Ε.
19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος
109 09 ΠΙΚΕΡΜΙ

5.

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Κάστορος 72
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43 ΑΘΗΝΑ
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