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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

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
Άρθρο 1
Εθνικός στόχος Α.Π.Ε.
Στο άρθρο 1 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) η υπάρχουσα διάταξη αριθµείται σε παρ. 1 και προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Η προστασία του κλίµατος, µέσω της προώθησης
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα.
3. Οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε., µε βάση την Οδηγία
2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009), καθορίζονται µέχρι το έτος
2020 ως εξής:
α) Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε.
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%.
β) Συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και η κατανοµή της στο χρόνο
µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.. Η απόφαση
αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι που σχετίζονται µε την επίτευξη
των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
γ) Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε.
στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.
δ) Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε.
στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές σε
ποσοστό τουλάχιστον 10%.»
Άρθρο 2
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται µε απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) µε βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
α) Της εθνικής ασφάλειας.
β) Της προστασίας της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.
γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του
σχετικού εξοπλισµού του Συστήµατος και του ∆ικτύου.
δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε. από µετρήσεις του
δυναµικού Α.Π.Ε. και για τις µονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά για το αιολικό δυναµικό,
οι υποβαλλόµενες µετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί

από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε το πρότυπο
DIN-EN ISO/IEC17025/2000, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Της ωριµότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως προκύπτει από µελέτες που έχουν εκπονηθεί,
γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπηρεσιών, καθώς και από άλλα
συναφή στοιχεία.
στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης
του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.
ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος ή των µετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο µε βάση την επιστηµονική και τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηµατοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών ή συνδυασµό αυτών.
η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των πελατών.
θ) Της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συµµόρφωση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα µε τις
διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισµού χωροθέτησης
εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν
οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριµένο, καθώς
και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται Α.Π.Ε., ώστε να
διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.
ι) Της συµβατότητας του έργου µε το Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 1.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Ε., πριν εκδώσει την απόφασή της, µπορεί να
συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του
∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τον κατ’
αρχήν καθορισµό του τρόπου και του σηµείου σύνδεσης
του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Ο καθορισµός
αυτός γίνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του ερωτήµατος της Ρ.Α.Ε. προς τον ∆ιαχειριστή και δεν συνεπάγεται δέσµευση του ∆ιαχειριστή ή
της Ρ.Α.Ε. για την ύπαρξη διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου
κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.
Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη άδειας παραγωγής µέσα σε δύο (2) µήνες από
την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συµπλήρωσή του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα συµπληρωµατικά στοιχεία.
Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και
κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µε επιµέλειά της και δηµοσιεύεται αµελητί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας µε µέριµνα του δικαιούχου. Ο Υπουργός ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη νοµιµότητά της µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την περιέλευσή της σε αυτόν.
Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. της απόφασης της
Ρ.Α.Ε. όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει
προσφυγή κατ’ αυτής για έλεγχο της νοµιµότητάς της.
Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε
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είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεσή της στο Υπουργείο.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νοµιµότητας αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας, η απόφαση της Ρ.Α.Ε. καταχωρίζεται στο µητρώο που τηρεί η
Αυτοτελής Υπηρεσία για Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που έχουν τη
δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη χρηµατοδότηση του έργου, τα οποία µπορεί να είναι διαφορετικά από τον κάτοχο
της άδειας ή τους µετόχους του και έχουν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. κατά το κριτήριο (ζ) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι ίσο χρόνο. Εάν µέσα σε τριάντα (30) µήνες από τη χορήγησή της δεν εκδοθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παραγωγής παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη Ρ.Α.Ε.. Στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) µηνών δεν υπολογίζονται:
α) Ο χρόνος αναστολής µε δικαστική απόφαση της άδειας παραγωγής ή άλλης άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης.
β) Ο χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται σε πράξεις ή
παραλείψεις των αρµόδιων υπηρεσιών ή σε άλλους αντικειµενικούς λόγους που δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας παραγωγής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος της άδειας
µπορεί να υποβάλει, πριν από την παρέλευση των τριάντα
(30) µηνών, αίτηση στη Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης. Η άδεια παραγωγής εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. επί της αιτήσεως αυτής.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παρ. 3,
πλην του στοιχείου ε΄ αυτής, η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση του κατόχου.
Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει για την τροποποίηση της άδειας
παραγωγής, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόµενα στην απόφαση
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του
άρθρου 5, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη
συµπλήρωσή του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή του δεν ζητηθούν
εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά στοιχεία. Η απόφαση τροποποίησης αναρτάται µε επιµέλεια
της Ρ.Α.Ε. στην ιστοσελίδα της και καταχωρίζεται στο µητρώο που τηρείται στην Αυτοτελή Υπηρεσία για Α.Π.Ε.
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

∆εν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν η εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
συνδέεται µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, αυξηθεί µέχρι δέκα
τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση µε την αρχική άδεια,
εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός
από τη µείωση του εµβαδού του. Στην περίπτωση αυτή, η
άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 τροποποιείται, µετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθµού από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή
του ∆ικτύου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται σε
σταθµούς που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραµµα, καθώς
και σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα. Oι περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος
σε αυτές διαπιστώνονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή. Η
απόφαση αυτή αναρτάται µε επιµέλεια της Ρ.Α.Ε. στην ιστοσελίδα της ή δηµοσιοποιείται µε άλλο πρόσφορο τρόπο και κοινοποιείται αµελητί στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
β) Αν µεταβληθεί η κατοικία ή η έδρα του Αδειούχου.
γ) Αν µειωθεί η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς
Παραγωγής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που συνδέεται µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, εφόσον από τη
µείωση δεν επέρχεται µεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός
από τη µείωση του εµβαδού του.
δ) Αν από τις επερχόµενες µεταβολές των στοιχείων
της άδειας παραγωγής που ορίζονται στην παράγραφο 3
δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να
το γνωστοποιήσει αµελητί στη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
γραπτή δήλωσή του. Η Γραµµατεία της Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική βεβαίωση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την υποβολή της δήλωσης, την οποία κοινοποιεί στην Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αναρτά στην ιστοσελίδα της ή δηµοσιοποιεί µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Αν ο κάτοχος της άδειας παραλείψει την ενηµέρωση αυτή, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 22.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής υφιστάµενου αιολικού πάρκου, επιτρέπεται η αποξήλωση και η αντικατάστασή του, µε δυνατή αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του έως 10% χωρίς αύξηση του γηπέδου εγκατάστασης, µετά από βεβαίωση για την ανανέωση της
άδειας παραγωγής που χορηγείται από τη Γραµµατεία της
Ρ.Α.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές η Προσφορά Σύνδεσης επανεκδίδεται µε απλή επανάληψη των όρων που είχαν τεθεί στην προηγούµενη περίοδο λειτουργίας του σταθµού,
χωρίς πρόσθετους όρους ή περιορισµούς.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής µπορεί, µετά από
σχετική απόφαση της Ρ.Α.Ε., να µεταβιβάζει την άδειά
του σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις α’, ζ’ και
η’ της παραγράφου 1.»
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7. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό
της από την υποχρέωση να λάβει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως
η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής
αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Πριν
από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξετάζουν αιτήσεις ενδιαφεροµένων για την έκδοση γνωµοδοτήσεων σχετικών µε την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
8. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε σταθµούς Α.Π.Ε. σε ορισµένη
περιοχή ή σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. χρειάζεται να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση αιτήσεων λόγω των ρυθµίσεων του χωροταξικού σχεδιασµού ή και λόγω περιορισµένης ικανότητας του δικτύου, προτεραιότητα στη λήψη
της άδειας έχουν οι αιτήσεις που υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν οι Ο.Τ.Α., στα όρια των
οποίων χωροθετείται ο σταθµός, µε ποσοστό συµµετοχής
που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 33%. Για τη διενέργεια αξιολόγησης κατά την παράγραφο αυτή πρέπει οι
συγκρινόµενες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί σε χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από
την υποβολή της πρώτης από αυτές. Απαγορεύεται, µε
ποινή ανάκλησης της άδειας, η µεταβίβαση σε οποιονδήποτε τρίτο των µετοχών που κατέχουν οι Ο.Τ.Α., καθώς
και η µεταβίβαση ή ενεχυρίαση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και
τα δικαιώµατα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και λήψης
µερισµάτων, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την
έναρξη λειτουργίας του έργου.»
9. Η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αναριθµείται
σε παράγραφο 10 και αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., που υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα, στο
µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων µετέχουν τουλάχιστον είκοσι (20) πρόσωπα µε µετοχική ή εταιρική συµµετοχή, κατ' ανώτατο όριο, µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ το καθένα, συνεκτιµάται η συµµετοχή σε
αυτά: α) φυσικών προσώπων που είναι δηµότες του
Ο.Τ.Α., πρώτου ή δεύτερου βαθµού, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο ή β) νοµικών προσώπων που ανήκουν σε αυτούς τους Ο.Τ.Α. ή γ) τοπικών συλλόγων ή δ)
αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, µε έδρα εντός των
διοικητικών ορίων αυτών των Ο.Τ.Α.. Αν χορηγηθεί άδεια
παραγωγής, η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 3 για τη
λήψη της άδειας εγκατάστασης ορίζεται σε τριάντα έξι
(36) µήνες, και εφαρµόζονται αναλόγως οι λοιπές διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

10. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 αναριθµείται σε παράγραφο 11.
11. Στο άρθρο 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της άδειας αυτής για
σταθµούς Α.Π.Ε. σε νησιά, οι αιτήσεις για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. που συνδυάζονται µε εγκατάσταση
µονάδας παραγωγής πόσιµου νερού ή νερού άλλης χρήσης, µέσω αφαλάτωσης, εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί συµβάσεις µεταξύ του αιτούντος και της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. για τη διάθεση των παραγόµενων ποσοτήτων νερού. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος ισχύος της
χορηγούµενης άδειας συναρτάται προς το χρόνο ισχύος
της σύµβασης. Η δυνατότητα ένταξης της ως άνω µονάδας Α.Π.Ε. κρίνεται κατόπιν ειδικής τεχνικοοικονοµικής
µελέτης η οποία εκπονείται από τον αιτούντα. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη µονάδα Α.Π.Ε. συµψηφίζεται, σε ωριαία βάση, µε την καταναλισκόµενη από τη µονάδα αφαλάτωσης. Το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να διατίθεται στο δίκτυο σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους αυτοπαραγωγούς. Με τον Κανονισµό Αδειών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας.»
12. Το άρθρο 4 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:
α) γεωθερµικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MW,
β) σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός
(1) MW,
γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερµικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός (1)
MWp,
δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW,
ε) σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,
στ) σταθµούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,
καθώς και σταθµούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν
για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή µετρήσεων,
ζ) αυτόνοµους σταθµούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς
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δυνατότητα τροποποίησης της αυτόνοµης λειτουργίας
τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας
των σταθµών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν
εγκαταστήσουν τους σταθµούς, να ενηµερώνουν τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθµών αυτών, και
η) λοιπούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ
µικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW, εφόσον οι σταθµοί
αυτοί χρησιµοποιούν Α.Π.Ε. από τις οριζόµενες στην παρ.
2 του άρθρου 2, µε µορφή διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις προηγούµενες περιπτώσεις.
Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ισχύει για το
σύνολο των σταθµών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όµορο ακίνητο
και η τιµολόγηση γίνεται µε βάση την αθροιστική ισχύ του
συνόλου των σταθµών.
2. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού διµήνου, την Αυτοτελή Υπηρεσία για
Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των
σταθµών της προηγούµενης παραγράφου.
Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να
µεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µεταβίβασή τους σε νοµικά
πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας
προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το µεταβιβάζον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
3. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου, να προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες για τη σύνδεση των σταθµών της παραγράφου
1 µε το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή το ∆ίκτυο
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν
τεκµηριωµένοι τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους αντίστοιχους Κώδικες ∆ιαχείρισης, ή υφίσταται κορεσµός των
δικτύων που διαπιστώνεται µε τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3. Κατά τη διαδικασία αυτή τηρείται σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες δηµοσιοποιούνται µε ευθύνη του αρµόδιου ∆ιαχειριστή στο
διαδικτυακό του τόπο και ενηµερώνονται σχετικά η Αυτοτελής Υπηρεσία για Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η Ρ.Α.Ε..
4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής διενεργεί έλεγχο στους σταθµούς που
υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ και η΄ της παρ. 1,
προκειµένου να βεβαιωθεί ότι εγκαθίστανται σε ακίνητο
το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή βρίσκεται στη νόµιµη
χρήση του φορέα του σταθµού.
5. α) Κατά την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. που
προβλέπεται στα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης
α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, µε την οποία καθορίζεται η
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο, η ισχύς αυτή κατανέµεται µεταξύ των σταθµών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τους οποίους απαιτείται άδεια παραγωγής µε βάση το επενδυτικό
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.
β) Στις περιοχές της περίπτωσης α΄ ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθµών της παραγράφου 1 µε το

Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή το ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, έως ότου εξαντληθεί το εκάστοτε όριο. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν προχωρήσει, µε δική του υπαιτιότητα, σε έναρξη εργασιών εγκατάστασης του σταθµού µέσα σε ένα έτος από την υπογραφή
της Σύµβασης Σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, η
Προσφορά Σύνδεσης αίρεται αυτοδικαίως και ο αρµόδιος
∆ιαχειριστής κατανέµει τη διαθέσιµη ισχύ στον επόµενο
κατά σειρά προτεραιότητας ενδιαφερόµενο.
γ) Στις περιοχές της περίπτωσης α΄, για τους σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν απαλλάσσονται
από την υποχρέωση χορήγησης άδειας παραγωγής, ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής αποφασίζει για τη χορήγηση δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στους σταθµούς που έχουν
ήδη λάβει άδεια παραγωγής, εξετάζοντας τα σχετικά αιτήµατα που υποβάλλονται µε σειρά προτεραιότητας κατά
την ηµεροµηνία χορήγησης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθµού ή, σε περίπτωση απαλλαγής από αυτήν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης
συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο µε δικαιολογητικά σε
αυτόν, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον
του αιτούντος. Αν, µε βάση τις άδειες παραγωγής που χορηγήθηκαν, εκτιµάται ότι υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν πρόσθετα αιτήµατα, η Ρ.Α.Ε. αναρτά στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητά της για παραλαβή και εξέταση αιτήσεων και µπορεί να απευθύνει ιδιαίτερη πρόσκληση µε
συγκεκριµένη προθεσµία για να υποβληθούν αιτήσεις που
θα αξιολογηθούν συγκριτικά.»
13. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, την τροποποίηση ή την ανάκλησή της, υποβάλλεται αίτηση στη
Ρ.Α.Ε., η οποία συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία της αίτησης και της απόφασης της Ρ.Α.Ε., καθώς και
τα στοιχεία αυτών τα οποία δηµοσιοποιούνται µε επιµέλεια της Ρ.Α.Ε. στην ιστοσελίδα της ή µε οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο.»
Άρθρο 3
Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.)
και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 6 του άρθρου
4 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 2 του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση δεν απαιτείται επίσης για τους υβριδικούς σταθµούς
και τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς και για τα συνοδά
έργα που απαιτούνται για την ηλεκτρική σύνδεση στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο και τα έργα εσωτερικής οδοποιίας και
οδοποιίας πρόσβασης. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 5 εξετάζονται επίσης τα κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως και εε΄ της περίπτωσης β΄, οι εναλλακτικές λύσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται και η µηδενική και τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της
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κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας για την ενηµέρωση και
τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία έγκρισης του οικείου έργου.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Άδειες
1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, εντός
των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός, για όλα τα
έργα για τα οποία αρµόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Νοµάρχης ή ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1650/1986,
όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται
κατ' εξουσιοδότησή του.
Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών.Ο έλεγχος
αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση
της σχετικής αίτησης. Αν η άδεια δεν εκδοθεί µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική
πράξη µε ειδική αιτιολογία για την αδυναµία έκδοσής της.
Η πράξη αυτή µε ολόκληρο τον σχετικό φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση ή µη
της άδειας εγκατάστασης µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων. Για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης µπορεί να παρέχεται από το
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής γραµµατειακή, τεχνική, επιστηµονική υποστήριξη αντί
αµοιβής, η οποία καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η άδεια εγκατάστασης σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρµόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και οι κατά περίπτωση συναρµόδιοι Υπουργοί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, εκδίδεται,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3
και 4, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η άδεια χορηγείται µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών η οποία ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
3. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής από τη
Ρ.Α.Ε. ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να του χορηγηθεί
άδεια εγκατάστασης, ζητά ταυτόχρονα την έκδοση:
α) Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
β) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Ε.Π.Ο.), κατά το άρθρο 4 του ν.1650/1986, όπως ισχύει,
και

γ) Άδειας Επέµβασης σε δάσος ή δασική έκταση, κατά
την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), εφόσον απαιτείται, ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την
απόκτηση του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.
4. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής µε απόφασή του χορηγεί
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες την Προσφορά Σύνδεσης που
ζητήθηκε, η οποία οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική:
α) µε την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για το σταθµό
Α.Π.Ε. ή,
β) αν δεν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο., µε τη βεβαίωση από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας ότι ο σταθµός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.
Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για πέντε (5) έτη από την
οριστικοποίησή της και δεσµεύει τον ∆ιαχειριστή και τον
δικαιούχο.
5. Αφού καταστεί δεσµευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο
δικαιούχος ενεργεί:
α) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
β) για τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης και της Σύµβασης Πώλησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και 12 και
τους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και του ∆ικτύου. Οι Συµβάσεις αυτές υπογράφονται και ισχύουν από τη
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται,
γ) για τη χορήγηση αδειών, πρωτοκόλλων ή άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εγκατάσταση του
σταθµού, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης,
δ) για την τροποποίηση της απόφασης Ε.Π.Ο. ως προς
τα έργα σύνδεσης, εφόσον απαιτείται.
6. Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. των έργων από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν.1650/1986, όπως ισχύει, υποβάλλεται πλήρης φάκελος
και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην
αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή.
Η αρµόδια αρχή εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών δηµοσιοποίησης και αποφαίνεται για τη χορήγηση ή µη απόφασης Ε.Π.Ο. µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από το χρόνο που
ο φάκελος θεωρήθηκε πλήρης. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, εάν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή του
δεν ζητηθούν εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά στοιχεία. Η αδειοδοτούσα αρχή δεν µπορεί να
ζητήσει εκ νέου από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά
στοιχεία εκτός από διευκρινίσεις επί στοιχείων που είχαν
ήδη ζητηθεί εγγράφως.
Ειδικά, στην περίπτωση έργων της υποκατηγορίας 3 της
δεύτερης (Β’) κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
που κατατάσσονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας στην υποκατηγορία 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, η απόφαση Ε.Π.Ο. εκδίδεται από τον Νοµάρχη µέσα
σε δύο (2) µήνες από τη διαβίβαση σε αυτόν του σχετικού
φακέλου.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους διαβιβάζεται ο φάκελος από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή υποχρεούνται να γνωµοδοτούν για
τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και µέσα στα πλαίσια των ό-
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ρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(ΦΕΚ 2464 Β΄), όπως ισχύει κατά περίπτωση, µέσα στις
προθεσµίες που καθορίζονται από το νόµο ή τάσσονται από την αρµόδια υπηρεσία. Αν δεν απαντήσουν µέσα στις
προθεσµίες αυτές, η απόφαση Ε.Π.Ο. χορηγείται χωρίς
τις γνωµοδοτήσεις τους, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Η απόφαση Ε.Π.Ο. για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για δέκα (10) έτη και µπορεί να ανανεώνεται, µε αίτηση που υποβάλλεται υποχρεωτικά έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της, για µία ή περισσότερες φορές, µέχρι ίσο
χρόνο κάθε φορά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ανανέωσης εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενοι περιβαλλοντικοί όροι. Μετά το πέρας της λειτουργίας του
σταθµού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο φορέας του σταθµού υποχρεούται να αποξηλώσει τους υπερκείµενους του εδάφους εξοπλισµούς και να αποκαταστήσει κατά το δυνατό
τις επεµβάσεις σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση Ε.Π.Ο., ή σε περίπτωση απαλλαγής από αυτή, τους όρους που επιβάλλονται από την αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας κατά τη χορήγηση της απόφασης απαλλαγής που προβλέπεται στην
παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.
8. α) Κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι συνδέονται µε το Σύστηµα, το ∆ίκτυο
ή το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τηρούνται
υποχρεωτικά και οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στους
Κώδικες ∆ιαχείρισης για τη σύνδεση σταθµών.
β) Κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθµού, ελέγχεται η απόσταση κάθε ανεµογεννήτριας του σταθµού από την πλησιέστερη ανεµογεννήτρια σταθµού του ίδιου ή άλλου παραγωγού, η οποία καθορίζεται µε ανέκκλητη συµφωνία των παραγωγών για την οποία ενηµερώνεται η Ρ.Α.Ε. και οι αδειοδοτούσες αρχές. Αν δεν υπάρξει τέτοια συµφωνία, η απόσταση δεν πρέπει να είναι µικρότερη του επταπλασίου της
διαµέτρου της µεγαλύτερης πτερωτής. Κατά τον έλεγχο
αυτό λαµβάνονται υπόψη µόνο οι σταθµοί για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.
9. Περίληψη της άδειας εγκατάστασης αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Α.Π.Ε. που συστήνεται µε το άρθρο 11 του παρόντος και δηµοσιεύεται, µε
ευθύνη του δικαιούχου της, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε µία τοπική
εφηµερίδα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός.
10. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και
µπορεί να παρατείνεται, κατ’ ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο,
µετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:
α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης, ή
β) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης α΄ αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συµβάσεις για
την προµήθεια του εξοπλισµού ο οποίος απαιτείται για
την υλοποίηση του έργου, ή
γ) υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασ-

δήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση του
έργου.
Στις περιπτώσεις: α) συγκροτηµάτων αιολικών πάρκων
συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150)
MW, β) αιολικών πάρκων που συνδέονται µε το Εθνικό
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ)
άλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε., επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση
του έργου, µετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκµηριωµένης πρότασης µε συνηµµένο χρονοδιάγραµµα από τον δικαιούχο της άδειας.
11. Για τη λειτουργία των σταθµών που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 και 2 απαιτείται άδεια λειτουργίας. Η
άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του οργάνου που είναι
αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, µετά
από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο από κλιµάκιο
των αρµόδιων Υπηρεσιών της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης στη δοκιµαστική λειτουργία του σταθµού, καθώς και έλεγχο της διασφάλισης των αναγκαίων
λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού του, που µπορεί να διενεργείται και από το Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Η άδεια λειτουργίας χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 15.
Για τα έργα των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται
η έκδοση τµηµατικών αδειών λειτουργίας για πλήρως αποπερατωµένα τµήµατά τους που έχουν τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή δεν
παρατείνεται η προθεσµία του τελευταίου εδαφίου της
προηγούµενης παραγράφου.
12. Η άδεια λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι
(20) τουλάχιστον έτη και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι ίσο
χρονικό διάστηµα. Ειδικά για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της
άδειας λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της άδειας λειτουργίας
δεν απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την υποχρέωση της
έκδοσης ή ανανέωσης της ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Αν µεταβιβασθεί ο σταθµός, ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται, έναντι του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του
∆ικτύου, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του. Στην περίπτωση αυτή, στο νέο φορέα µεταβιβάζεται και η άδεια παραγωγής, µετά από απόφαση της
Ρ.Α.Ε.. Μετά τη µεταβίβαση τροποποιείται, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου, και η άδεια λειτουργίας στο όνοµα του νέου δικαιούχου.
13. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση
άδειας παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 4, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Αντίθετα, υποχρεούνται στην τήρηση
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της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν.1650/1986. Φωτοβολταϊκοί σταθµοί
και ανεµογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και
άλλες δοµικές κατασκευές ή εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, εξαιρούνται, από
την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο..
Οµοίως εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια ανά τεχνολογία:
- 0,5 MW για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερµία
- 0,5 MW για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση
βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων
- 0,5 MW για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερµικά
- 20 kW για αιολικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή
της οικείας Περιφέρειας, µετά την άπρακτη παρέλευση
της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα. Για τη χορήγηση
της βεβαίωσης εξετάζεται µόνο η εγκατεστηµένη ισχύς
του σταθµού και ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν εµπίπτει
στις περιπτώσεις α΄ έως β΄ του επόµενου εδαφίου.
Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. σταθµοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη ή ίση προς τα ανωτέρω όρια εφόσον εγκαθίστανται:
α) σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετηµένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή
β) γειτνιάζουν, σε απόσταση µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων, µε σταθµό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο γήπεδο και έχει
εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή
προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθµών
υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόµενα όρια.
14. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τηρείται µητρώο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε.. Στο µητρώο αυτό, το οποίο αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας και ενηµερώνεται σε µηνιαία βάση, καταχωρίζονται
οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενηµέρωσης του
µητρώου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
15. Στις συµβάσεις σύνδεσης που συνάπτει ο αρµόδιος
∆ιαχειριστής µε τους φορείς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από τη λήψη άδειας παραγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσµία σύνδεσης στο Σύστηµα ή ∆ίκτυο, η οποία είναι αποκλειστική, και ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη σύνδεση εντός της
καθορισθείσας προθεσµίας. Πιθανά έσοδα από την κατά-

πτωση των εγγυήσεων ή ποινικών ρητρών αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού, κατά το άρθρο 40 του ν.
2773/1999, που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
Α.Ε.) στον οποίο και αποδίδονται.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το είδος και το ύψος των ανωτέρω ρητρών και εγγυήσεων οι
οποίες κλιµακώνονται ανάλογα µε την εγκατεστηµένη ισχύ του σταθµού, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
για την κατάπτωσή τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων
από αυτές στον ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού, ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής προβαίνει ακωλύτως στη σύναψη των
συµβάσεων σύνδεσης µε τους κατά τα ανωτέρω υπόχρεους φορείς, οι οποίοι, µετά την έκδοσή της, υποχρεούνται
στην παροχή των εγγυήσεων που θα καθορίσει.
Από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται
οι σταθµοί από Α.Π.Ε. ανεξαρτήτως ισχύος που εγκαθίστανται σε κτίρια, καθώς και οι σταθµοί Α.Π.Ε. ανεξαρτήτως ισχύος για τους οποίους έχει υπογραφεί σύµβαση
σύνδεσης πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικότερες
διαδικασίες για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 4
Ένταξη και σύνδεση σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
1. Το άρθρο 11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστηµα µέσω υφιστάµενου
υποσταθµού ανύψωσης υψηλής τάσης, ο δικαιούχος της
οικείας άδειας παραγωγής µπορεί να επιλέξει το τµήµα
σύνδεσης, µεταξύ του κεντρικού πίνακα µέσης τάσης του
σταθµού Α.Π.Ε. και του υποσταθµού ανύψωσης να ανήκει
στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου
σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή συγκροτήµατος αιολικών πάρκων στο Σύστηµα µέσω νέων υποσταθµών ανύψωσης, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής
µπορεί να επιλέξει το τµήµα σύνδεσης, µεταξύ του κεντρικού πίνακα µέσης τάσης του κάθε σταθµού Α.Π.Ε. και
του τερµατικού υποσταθµού ανύψωσης, και ο νέος τερµατικός υποσταθµός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά
του, µέχρι τα όρια του Συστήµατος σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης και, σε κάθε περίπτωση, µη συµπεριλαµβανοµένου του κεντρικού αυτόµατου
διακόπτη υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του τερµατικού υποσταθµού, του οποίου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η
συντήρηση ανήκουν στον Κύριο του Συστήµατος ή τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή κατά περίπτωση.
Στις περιπτώσεις αυτές:
(α) Νοείται ότι ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής από

83
Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστηµα,
(β) Ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του
και αποκτά τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και
συντήρησης των έργων αυτών. Η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης
που ανήκουν στην κυριότητα του κατόχου της οικείας άδειας παραγωγής καθορίζονται από αυτόν, υπό την αίρεση της συµµόρφωσής τους µε τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του
Συστήµατος και του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για την οµαλή
σύνδεση και συνεργασία τους µε το Σύστηµα όσον αφορά
τις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής ή υπερυψηλής τάσης και τα συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε το Σύστηµα.
(γ) Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής δεν έχει δικαίωµα
να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθµό, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έλλειψης χωρητικότητας του δικτύου, που τεκµηριώνεται µε αιτιολογηµένη
γνώµη του αρµόδιου διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήµατος.
Ο νέος χρήστης καταβάλλει στους κατόχους άδειας παραγωγής των συνδεδεµένων σταθµών αντάλλαγµα για τα
κοινά έργα σύνδεσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων για σύνδεση χρήστη. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δυνατόν να
θεσπίζεται η ειδικότερη µεθοδολογία καθορισµού του ανωτέρω ανταλλάγµατος και ο τρόπος καταβολής του. Ο
κύριος των κοινών έργων σύνδεσης υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές του ∆ιαχειριστή για τη λειτουργία αυτών.
2. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση επ' αυτών εµπραγµάτων δικαιωµάτων υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής του συνδεόµενου σταθµού µε σκοπό
την εγκατάσταση των έργων σύνδεσης, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και του
άρθρου 22 του ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄) ανεξαρτήτως
του κυρίου των έργων σύνδεσης. Αν κύριος του εδάφους
είναι το ∆ηµόσιο, το αντάλλαγµα χρήσης του εδάφους
που αναλογεί στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του αδειούχου παραγωγής υπολογίζεται επί των
µεµονωµένων τµηµάτων του εδάφους που καταλαµβάνεται από τις βάσεις των πυλώνων των γραµµών µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας των έργων σύνδεσης, ενώ δεν καταβάλλεται αντάλλαγµα για τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στον Κύριο του Συστήµατος.
3. Για τους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.
και τα έργα σύνδεσής τους µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, εφαρµόζονται αναλόγως, υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄).
4. Με τους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και
του ∆ικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις
των άρθρων 19 και 23 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως ισχύει, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των
συµβάσεων σύνδεσης Σταθµών Α.Π.Ε. µε το Σύστηµα ή το
∆ίκτυο και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Κατά τη σύνδεση σταθµών Α.Π.Ε. στο Σύστηµα, ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να επιβάλει αιτιολογηµένα την υλοποίηση πρόσθετων έργων ή την εγκατάσταση εξοπλισµών που δεν απαιτούνται για τη διοχέτευση της παραγόµενης ενέργειας στο Σύστηµα, µε σκοπό

να πληρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαµβανοµένης της απαίτησης για εφαρµογή
του κριτηρίου ν-1. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσθετο
κόστος καθορίζεται τεκµηριωµένα µεταξύ του παραγωγού
Α.Π.Ε., του ∆ιαχειριστή και του Κυρίου του Συστήµατος
κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης και καλύπτεται από τον
Κύριο του Συστήµατος. Ο Κύριος του Συστήµατος ανακτά
το κόστος αυτό, µέσω του µηχανισµού χρέωσης χρήσης
Συστήµατος ή κατά τη σύνδεση νέου χρήστη σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση
έργων σύνδεσης.
6α. Εντός εξαµήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,
εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο Στρατηγικός Σχεδιασµός ∆ιασυνδέσεων Νησιών, ο οποίος εντάσσεται στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.Α.Σ.Μ.) και εγκρίνεται µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999. Ο
σχεδιασµός αυτός µπορεί να εξειδικεύεται για συγκεκριµένα έργα και να τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία.
β. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ δεν αναστέλλει την
αδειοδότηση έργων για ανάπτυξη σταθµών από Α.Π.Ε. σε
νησιά και βραχονησίδες τα οποία διασυνδέονται στο Σύστηµα και στα οποία περιλαµβάνονται τα έργα σύζευξης
αυτών.»
Άρθρο 5
Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας
που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) έτη και µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε
τους όρους της άδειας αυτής, µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής. Ειδικά η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και µπορεί να
παρατείνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή µέσω Υβριδικού
Σταθµού και απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, κατά τα ακόλουθα:
α) Η τιµολόγηση γίνεται µε βάση την τιµή, σε ευρώ ανά
µεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.
β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
προηγούµενη περίπτωση, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς για
τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιµές από τον
ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως ισχύει, γίνεται µε βάση τα
στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

84

85

86
Οι τιµές της περίπτωσης (ιστ) του ανωτέρω πίνακα που
αφορούν σε σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση φυσικού αερίου προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο µε την τιµή
επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής:
ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.-26)/(100 x ηel)
Όπου:
Μ.Τ.Φ.Α. η ανά τρίµηνο µέση µοναδιαία τιµή πώλησης
φυσικού αερίου για συµπαραγωγή σε €/MWh ανωτέρας
θερµογόνου δύναµης (Α.Θ.∆.) στους χρήστες Φ.Α. στην
Ελλάδα, εξαιρουµένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής.
Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆.Ε.Π.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται ανά τρίµηνο στον ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε..
ηel ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της διάταξης
Σ.Η.Θ.Υ.Α. επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (Α.Θ.∆.)
φυσικού αερίου, η οποία ορίζεται σε 0,33 για µονάδες
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ≤1MWe, και σε 0,35 για µονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α.
>1MWe. Η τιµή του ΣΡ δεν µπορεί να είναι µικρότερη της
µονάδας.
Οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν µόνο για σταθµούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως τριάντα
πέντε (35) MW και για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, το οποίο µπορεί να ανέλθει µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά
παραγόµενης, από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. πραγµατοποιείται ανά µήνα µε βάση τη Μ.Τ.Φ.Α. του προηγούµενου τριµήνου.
γ) Η παραγόµενη ενέργεια από σταθµούς Α.Π.Ε. πλην
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών σταθµών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης, τιµολογείται µε βάση τις τιµές του ανωτέρω πίνακα τιµολόγησης, προσαυξηµένες κατά ποσοστό 20%
για τις περιπτώσεις (α) έως (η) και (ιζ), κατά ποσοστό 15%
για τις περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η
προσαύξηση κατά 20% εφαρµόζεται µόνο στο σταθερό
σκέλος της τιµολόγησης, εφόσον η επένδυση υλοποιείται
χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό
ή διεθνές πρόγραµµα ή αναπτυξιακό νόµο, για την κάλυψη τµήµατος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε µορφής.
δ) Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από σταθµούς
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά
και βραχονησίδες της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίοι
συνδέονται στο Σύστηµα µέσω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόµενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, τιµολογείται µε βάση την τιµή του στοιχείου α΄ για
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά του ανωτέρω πίνακα τιµολόγησης, προσαυξηµένη κατά ποσοστό 10% πλέον του ποσοστού επί τοις εκατό που ορίζεται από την τετραγωνική
ρίζα του λόγου της ευθείας απόστασης σε χιλιόµετρα µεταξύ της εξόδου του τερµατικού υποσταθµού ανύψωσης

των σταθµών και του σηµείου του υφιστάµενου Συστήµατος τα οποία συνδέονται µέσω του νέου έργου σύνδεσης,
προς το δεκαπλάσιο της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος των σταθµών σε MW. Η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 25%. Η προσαύξηση ισχύει
και µετά την πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας
και προσθετικά σε πιθανή προσαύξηση της προηγούµενης
περίπτωσης γ΄.
ε) Οι ηλιοθερµικοί σταθµοί των περιπτώσεων (ε) και (στ)
του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται να χρησιµοποιούν και ενέργεια που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG, ντήζελ,
βιοντήζελ ή άλλα βιοκαύσιµα, εφόσον η χρήση της ενέργειας αυτής κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η χρησιµοποιούµενη ενέργεια που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG ή ντήζελ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής ενέργειας που παράγεται σε ετήσια βάση, από τις µονάδες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Το όριο αυτό µπορεί να προσαυξάνεται
κατά 5% εάν χρησιµοποιείται βιοντήζελ ή άλλα βιοκαύσιµα.»
3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006,
όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιµής της παραγόµενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που εγκαθίστανται
σε θέσεις χαµηλού αιολικού δυναµικού εντός Περιοχών
Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) όπως καθορίστηκαν µε
το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ
2464 Β΄), µε σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης αιολικών
πάρκων στις περιοχές αυτές. Η επαύξηση πρέπει να είναι
αντιστρόφως ανάλογη του αιολικού δυναµικού των θέσεων εκπεφρασµένου σε ισοδύναµες ώρες λειτουργίας όπως αυτές διαπιστώνονται µε βάση την απολογιστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να λαµβάνει υπ’ όψη
την παραγωγική αποδοτικότητα των χρησιµοποιούµενων
ανεµογεννητριών. Η παραπάνω υπουργική απόφαση δεν
καταλαµβάνει τις ισχύουσες, κατά το χρόνο έκδοσής της,
συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις ανωτέρω περιοχές. Η τροποποίηση των ορίων
των περιοχών ΠΑΚ, µετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν επηρεάζει τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκείνο συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών
πάρκων.»
4. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, ο αρµόδιος
∆ιαχειριστής καταβάλει σε κάθε Παραγωγό ηλεκτρισµού
από αιολική ενέργεια που συνδέεται στο Σύστηµα ή το
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, πρόσθετη αποζηµίωση που ισούται µε την αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%
των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατά
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος από τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος
και τους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και του ∆ικτύου. Το ανωτέρω ποσοστό των περικοπών ενέργειας
αυξάνεται κάθε έτος κατά µέγιστο έως και το 100%, έτσι
ώστε η συνολική αποζηµίωση που λαµβάνει ο σταθµός να
ισούται µε το µικρότερο ποσό µεταξύ: α) της αποζηµίωσης
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που θα ελάµβανε αν λειτουργούσε µε 2.200 ισοδύναµες
ώρες και β) της αποζηµίωσης που θα ελάµβανε αν λειτουργούσε χωρίς περικοπές. Η µεθοδολογία υπολογισµού των περικοπών ενέργειας καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης της Ρ.Α.Ε.
µετά από εισήγηση και των αρµόδιων ∆ιαχειριστών.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3468/2006 η φράση
«µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη

της Ρ.Α.Ε.» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται µε βάση τα στοιχεία
του ακόλουθου πίνακα:
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7. Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι τιµές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως
αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιµή που αναφέρεται στον πίνακα αυτόν αναπροσαρµοσµένη κατά τα ανωτέρω, είναι µικρότερη της µέσης Οριακής
Τιµής του Συστήµατος, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά το
προηγούµενο έτος, προσαυξηµένης κατά 30%, 40%, και
40%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β και Γ, του ανωτέρω πίνακα, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση τη µέση Οριακή Τιµή του Συστήµατος του προηγούµενου έτους, προσαυξηµένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.
∆εν αναπροσαρµόζονται οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς για παραγωγούς που έχουν συνάψει σύµβαση, η οποία δεν τροποποιείται σύµφωνα µε το εδάφιο δ΄. Οι τιµές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε ισχύ κατώτερη των 100 kW στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα της περίπτωσης Γ του ανωτέρω πίνακα.
δ) Οι παραγωγοί που έχουν συνάψει σύµβαση πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και
µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν θέσει σε
λειτουργία τους σταθµούς τους, κατά τα ανωτέρω, µπορούν είτε να τροποποιήσουν τη σύµβασή τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων µε τιµή αναφοράς
που αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο 2010 και διάρκεια ίση µε
το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση των σταθµών σε λειτουργία είτε να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύµβασης. Στην περίπτωση συνέχισης της ισχύουσας σύµβασης η ετήσια αναπροσαρµογή των τιµών ακολουθεί αυτή της περίπτωσης
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009. Αν όµως
ασκήσουν το δικαίωµα της ανανέωσης της σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 3468/2006, ως τιµή πώλησης θα συνοµολογείται,
κατά τα προβλεπόµενα στον ανωτέρω πίνακα, αυτή που
αντιστοιχεί στο µήνα και έτος της ανανέωσης.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του
άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά
από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά όπου στεγάζονται Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης.»
Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3468/2006 προστίθεται νέο άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6A
Θαλάσσια αιολικά πάρκα
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του εθνικού θα-

λάσσιου χώρου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 10
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464 Β΄) και της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται κατά την περίπτωση β΄
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
2. Με ειδικά σχέδια που υποβάλλονται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ
1225 Β΄), καθορίζεται η ακριβής θέση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η θαλάσσια έκταση που καταλαµβάνουν
και η εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς τους. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται
κατά τη διαδικασία αυτή, εκτιµώνται ιδίως η προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των εν γένει οικοσυστηµάτων του, µε έµφαση στη βιωσιµότητα της θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, η εθνική ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα ενεργειακή εξασφάλιση
των νησιών και η ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών.
3. Τα ειδικά σχέδια της προηγούµενης παραγράφου εγκρίνονται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Για την κατασκευή και τη λειτουργία των αιολικών
πάρκων της παρ. 1 τηρείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των
άρθρων 3 έως 5 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
5. Για την εγκατάσταση κάθε θαλάσσιου αιολικού πάρκου, περιλαµβανοµένης και της Προσφοράς Σύνδεσης µε
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, εκδίδεται άδεια µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των περί αδειών διατάξεων του
ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Το ειδικότερο περιεχόµενο της
άδειας, η διαδικασία έκδοσής της και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου προκηρύσσεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανοιχτός δηµόσιος διαγωνισµός, κατά τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), για την εκτέλεση µε χρηµατοδότηση ή αυτοχρηµατοδότηση των
έργων της κατασκευής του θαλάσσιου αιολικού πάρκου
και της σύνδεσής του µε το δίκτυο, µε αντάλλαγµα την
παραχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, της εκµετάλλευσής του
στον ανάδοχο για ορισµένο χρόνο.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την
προκήρυξη, τα συµβατικά τεύχη, τα κριτήρια επιλογής, τη
συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ανεξάρτητων αρχών
και άλλων οργάνων της διοικήσεως, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των αναδόχων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό
ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.
8. Η άδεια λειτουργίας των θαλάσσιων αιολικών πάρκων χορηγείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στον ανάδοχο σύµφωνα µε
τη διαδικασία των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.»
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Άρθρο 7
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς
καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε.
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. Α.1 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους
οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήµατα
Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήµατα.»
2. Στο άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, µετά την
παράγραφος Α.1 προστίθεται νέα παράγραφος Α.2 που έχει ως εξής:
«Α.2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε την παρ. 3.3.1 του Παραρτήµατος
του άρθρου 3 της υπ. αριθ. 52115/2970/2008 (ΦΕΚ 2575
Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, καθώς και σύµφωνα µε το άρθρο 7 της
υπ. αριθ. 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού, που διαχειρίζεται
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) κατά το άρθρο 40 του
ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δηµοπρατήσεων
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
3. Η παρ. Α.2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αναριθµείται ως παράγραφος Α.3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά
την παρ. Α.1 παρακρατούνται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:
(i) Ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α., τιµής
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προµήθειας που προµηθεύουν
ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού στον οποίο είναι εγκατεστηµένοι
οι σταθµοί Α.Π.Ε., µε σκοπό να πιστωθούν έως και κατά το
συνολικό αυτό ποσό, οι λογαριασµοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών. ∆ικαιούχοι
της πίστωσης της παρούσας παραγράφου είναι κατά προτεραιότητα οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων του δηµοτικού ή του κοινοτικού διαµερίσµατος
στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και στη
συνέχεια οι οικιακοί καταναλωτές των λοιπών δηµοτικών
ή κοινοτικών διαµερισµάτων. Η πίστωση διενεργείται στον
εκκαθαριστικό λογαριασµό του κάθε δικαιούχου, αναλογικά προς την ενέργεια που κατανάλωσε, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικά δεν δηµιουργείται υπέρβαση του ανωτέρω ποσού. Η πίστωση αφορά το σκέλος της ενέργειας
του λογαριασµού και διενεργείται κατά την ακόλουθη
προτεραιότητα: µέχρι α) τη χρέωση των πρώτων 800 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, β) του συνόλου
των χρεώσεων κατανάλωσης νυχτερινών τιµολογίων κάθε δικαιούχου καταναλωτή, γ) τη χρέωση για καταναλώσεις µεταξύ 801 έως 1.600 κιλοβατώρες κάθε δικαιούχου
καταναλωτή και δ) το 60% της χρέωσης για καταναλώσεις άνω των 1.601 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, σε τετραµηνιαία βάση. Η πίστωση αναγράφεται

διακριτά στο τακτικό εκκαθαριστικό σηµείωµα κάθε λογαριασµού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος των
καταναλώσεων των ανωτέρω βαθµίδων α) – δ) και να αφαιρούνται βαθµίδες ή να προστίθενται νέες, ώστε να διευκολύνεται κάθε φορά η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
(ii) Ποσό ποσοστού 0,3% επί της προ Φ.Π.Α. τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).
(iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80%,
στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, εντός των διοικητικών ορίων
του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, από
την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραµµή
σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Αν ο
σταθµός είναι εγκατεστηµένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέµονται σε αυτούς, ανάλογα µε την ισχύ
των µονάδων του σταθµού που είναι εγκατεστηµένες
στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειµένου για υδροηλεκτρικό σταθµό µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση
των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα µε το µήκος του τµήµατος του αγωγού που είναι εγκατεστηµένο στην περιοχή
κάθε Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση σηµειακών υδροηλεκτρικών
σταθµών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέµονται ισόποσα µεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων
των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραµµή σύνδεσης
του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο διέρχεται από την
περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέµονται σε αυτούς ανάλογα µε το µήκος
του τµήµατος της γραµµής σύνδεσης που βρίσκεται στην
περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Το σηµείο σύνδεσης του σταθµού
καθορίζεται µε τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.»
4. Η παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αναριθµείται ως παρ. A.4 και στο πρώτο εδάφιο αυτής οι λέξεις «έργων τοπικής ανάπτυξης» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης».
5. Οι παράγραφοι Α.4 έως και Α.7 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αναριθµούνται ως παράγραφοι
Α.5 έως και Α.8.
Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
1. Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν.1650/1986, όπως ισχύει,
τροποποιείται σε «Μέτρα για την προστασία του κλίµατος
και της ατµόσφαιρας», οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αυτού αναριθµούνται σε 2, 3 και 4, αντιστοίχως και προστίθεται
νέα παράγραφος 1 ως εξής:
«1. Με τη θέσπιση των κατάλληλων µέτρων προωθούνται, κατά προτεραιότητα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ως µέσο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία της ατµόσφαιρας, το βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.»
2. Στο άρθρο 19 του ν.1650/1986 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
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«6. Kατ’ εξαίρεση, στις περιοχές (α) των παραγράφων
2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εξαιρουµένων πιθανών
τµηµάτων των περιοχών αυτών που αποτελούν περιοχές
της παρ. 1, υγροτόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας (υγρότοποι
RAMSAR) και οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της
Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000,
σύµφωνα µε την απόφαση 200/613/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και (β) στις γειτονικές εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η εγκατάσταση
σταθµών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως µέσον για
την προστασία του κλίµατος, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθµού, εφόσον
λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειµένου της περιοχής.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207
Α΄) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως:
«δ. Στην προστασία του κλίµατος και της ατµόσφαιρας
και στην προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναµίας της
χώρας µε την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2742/1999 προστίθεται εδάφιο ιβ΄ ως ακολούθως:
«ιβ. Η κατά προτεραιότητα προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε γνώµονα τη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, σύµφωνα µε τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις.»
Άρθρο 9
Θέµατα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.
1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2742/1999 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης περιλαµβάνουν επίσης τις κατευθύνσεις και τα προγραµµατικά πλαίσια για τη βιώσιµη
αξιοποίηση του ενεργειακού δυναµικού των περιφερειών,
µε προτεραιότητα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, και τις παρ. 1 εδάφιο δ΄ και 2 εδάφιο ιβ΄ του
άρθρου 2 του παρόντος νόµου.»
2. Για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. λαµβάνονται υπόψη µόνο εγκεκριµένα χωροταξικά, πολεοδοµικά, ρυθµιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριµένες µελέτες που εναρµονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄) και τεκµηριώνουν
επαρκώς ότι έχουν λάβει µέριµνα και έχουν διασφαλίσει
τη µέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού Α.Π.Ε.
Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης
σταθµών Α.Π.Ε. γίνεται µε εφαρµογή των κατευθύνσεων
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(ΦΕΚ 2464 Β΄).
3. Στο άρθρο 9 του ν. 2742/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης επιβάλλεται να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται προκειµένου να εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Στις περιπτώσεις ήδη θεσµοθετηµένων Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυ-

ξης, ρυθµιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεως γης, το περιεχόµενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και µέχρι την εναρµόνισή τους προς τις
κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων Α.Π.Ε. γίνεται µε άµεση και αποκλειστική εφαρµογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄). Ειδικότερα, στην Αττική επιτρέπεται, κατά τα ανωτέρω, η εγκατάσταση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των υποκείµενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασµού, στα
οποία περιλαµβάνεται και το προεδρικό διάταγµα «Περί
τροποποιήσεως των όρων δοµήσεως των γηπέδων των
κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων
και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών, του Νοµού Αττικής» (707/∆/
13.12.1979) και κατ’ εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας».
4. Καταργούνται οι περιπτώσεις ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (Κεφάλαιο Β΄) και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17,
καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.
2 του άρθρου 21 (Κεφάλαιο Ε΄) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄).
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002
(ΦΕΚ 153 Α΄) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του
ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου Νοµού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από
τη γεωργική εκµετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε.. Κάθε επέµβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη µεταβολή του προορισµού τους
και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δηµιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή
άλλων εξυπηρετήσεων µέσα σε αυτές, έστω και χωρίς µεταβολή της κατά προορισµό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό µέτρο και ενεργείται πάντοτε µε βάση τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
εκδίδεται µέσα σε δύο 2 µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και µόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκµετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε.. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών
έργων, που αφορούν την εθνική άµυνα της χώρας, καθώς
και για την εκτέλεση µεγάλων αναπτυξιακών έργων του
∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. σε αγροτεµάχια της Αττικής που
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χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
από εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή
Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του
ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριµένα αυτά σχέδια.
Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας µε βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
που εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος,
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται
µόνο αν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσµευτικές προσφορές
σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου
των καλλιεργούµενων εκτάσεων του συγκεκριµένου νοµού.
Για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής
Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Για τον υπολογισµό της κάλυψης λαµβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατό να ορίζονται ειδικοί όροι για την αποκατάσταση του γηπέδου µετά την αποξήλωση των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που έχουν εγκατασταθεί σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.»
7. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως προστέθηκε µε την παρ.
7 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 και αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 9 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και
ανεµογεννητριών δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, αλλά
έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας. Ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και µικρών ανεµογεννητριών σε κτίρια και άλλες δοµικές κατασκευές, αντί της
έκδοσης έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας,
µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, να προβλέπεται µόνο η
γνωστοποίηση των εργασιών αυτών στον οριζόµενο κατά
περίπτωση αρµόδιο φορέα.»
Άρθρο 10
Εφαρµογή Α.Π.Ε. στα κτίρια
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3661/2008
(ΦΕΚ 89 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ενεργειακή επιθεώρηση: Η διαδικασία εκτίµησης
των πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των µεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές της επόµενης παραγράφου, καθώς και από νοµικά πρόσωπα.
4. Ενεργειακός επιθεωρητής: φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και λεβήτων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιµατισµού, το οποίο έχει αποκτήσει σχετική προς τούτο άδεια.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πριν από την έναρξη ανέγερσης όλων των νέων κτιρίων, ανεξαρτήτως επιφάνειας, πρέπει να εκπονείται και
να υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µελέτη, που συνοδεύει τη µελέτη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και η οποία περιλαµβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός από τα εναλλακτικά συστήµατα παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, συστήµατα
θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού
τετραγώνου, καθώς και αντλίες θερµότητας των οποίων ο
εποχιακός βαθµός απόδοσης (SPF) είναι µεγαλύτερος από 1,15x1/η, όπου η ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ.
Μέχρι να καθορισθεί νοµοθετικά η τιµή του η, ο SPF πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 3,3.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3661/2008 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Σε όλα τα νέα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη
µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Η υποχρέωση
αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 11, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από άλλα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και σε αντλίες θερµότητας µε εποχιακό
βαθµό απόδοσης (SPF) σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2. Αδυναµία εφαρµογής του ανωτέρω ποσοστού απαιτεί επαρκή τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τις επικρατούσες συνθήκες.
4. Το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα
πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους µε συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, συστήµατα
τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και σε αντλίες θερµότητας µε εποχιακό
βαθµό απόδοσης (SPF) σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για τα νέα κτίρια που
στεγάζουν υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ
το αργότερο έως τις 31.12.2014.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υφιστάµενα κτίρια
Στα κτίρια ανεξαρτήτως εµβαδού που υφίστανται ριζική
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ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται,
στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόµενο κτίριο ως σύνολο είτε µόνο για τις ανακαινιζόµενες εγκαταστάσεις ή τα δοµικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν µέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα, µε στόχο
τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του
κτιρίου.»
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ενεργειακή πιστοποίηση οριζόντιων ιδιοκτησιών
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4
Α΄) και ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν.δ.1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α΄) βασίζεται είτε σε µεµονωµένες πιστοποιήσεις των οριζόντιων ιδιοκτησιών είτε σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον πρόκειται
για συγκροτήµατα µε κοινόχρηστα συστήµατα. Η δαπάνη
έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου βαρύνει, κατά περίπτωση, τον κύριο ή τους συγκυρίους
ολόκληρου του κτιρίου, κατά το ποσοστό συγκυριότητας
εκάστου.»
6. Το άρθρο 7 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Επιθεώρηση λεβήτων
1. Για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα διενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθεώρηση
στους λέβητες κτιρίων που θερµαίνονται µε συµβατικά ορυκτά καύσιµα, ως εξής: α) τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη, στους λέβητες µε συνολική ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ
από είκοσι (20) έως και εκατό (100) kW, β) τουλάχιστον
κάθε δύο (2) έτη, στους λέβητες µε συνολική ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ ανώτερη των εκατό (100) kW και, αν αυτοί
θερµαίνονται µε αέριο καύσιµο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη. Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα του λέβητα και
διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθµιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
2. Εγκαταστάσεις θέρµανσης παλαιότερες των δεκαπέντε (15) ετών και µε λέβητες συνολικής ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος ανώτερης των είκοσι (20) kW επιθεωρούνται, στο σύνολό τους, από τους ενεργειακούς επιθεωρητές µία µόνο φορά, σε χρόνο και µε διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό. Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση,
στην οποία αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα του λέβητα και των διαστάσεών του σε σχέση µε τις ενεργειακές
ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τυχόν επιβαλλόµενη αντικατάσταση του λέβητα, τροποποιήσεις του συστήµατος θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, διενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιρίων, µε συνολική

ωφέλιµη ονοµαστική θερµική/ψυκτική ισχύ ανώτερη των
δώδεκα (12) kW, τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογούνται
η αποτελεσµατικότητα και οι διαστάσεις της εγκατάστασης κλιµατισµού σε σχέση µε τις ενεργειακές ανάγκες
του κτιρίου και διατυπώνονται κατάλληλες οδηγίες και
συστάσεις για βελτίωση ή αντικατάσταση της εγκατάστασης του κλιµατισµού.»
8. Το άρθρο 9 του ν. 3661/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Επιθεωρητές κτιρίων και επιθεωρητές λεβήτων
και εγκαταστάσεων κλιµατισµού
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, καθορίζονται:
α) τα προσόντα των επιθεωρητών κτιρίων και των επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιµατισµού κτιρίων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση
του έργου τους, οι φορείς και η διάρκεια εκπαίδευσής
τους, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεων,
β) τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, οι τάξεις των αδειών και τα ζητήµατα που αφορούν
την εγγραφή των επιθεωρητών σε αντίστοιχα µητρώα, καθώς και οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινών αδειών,
γ) η αµοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών, οι ιδιότητες
που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, οι διοικητικές
κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται, τα
όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των
κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος και η διαβάθµισή
τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής
τους, και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται οι αµοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών, και
δ) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή
και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κάθε ρύθµιση σχετική µε τους ενεργειακούς επιθεωρητές και το αντικείµενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα
θέµατα εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα
των εκπαιδευτών, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων, η αξιολόγηση των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται ζητήµατα για την υλοποίηση διαδικαστικών θεµάτων σχετικά µε την κατάρτιση
των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών και ορίζεται επιτροπή ελέγχου της ορθής εφαρµογής των θεµάτων αυτών.
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2. Για την εγγραφή στα οικεία µητρώα των επιθεωρητών
και τη διαχείρισή τους καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ,
αντίστοιχα. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις ∆.Ο.Υ.
και αποδίδονται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής
Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).
Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις
για την απόκτηση της άδειας ενεργειακού επιθεωρητή καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο
φορέα που τις διενεργεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραπάνω παραβόλων.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του
άρθρου 6 του ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17 Α΄) τηρεί, σε ηλεκτρονική µορφή, Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων στο οποίο
καταχωρίζονται σε ξεχωριστές µερίδες: α) τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων κτιρίων και γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιµατισµού κτιρίων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται η διαδικασία καταχώρισης στις µερίδες του Αρχείου θέµατα σχετικά µε την ενηµέρωση, τη διαγραφή και την τροποποίηση των καταχωρίσεων αυτών, ο τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης
των στοιχείων του Αρχείου, η συνεργασία της ανωτέρω
Ειδικής Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες πολεοδοµικές και άλλες υπηρεσίες ή αρχές σε θέµατα εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
1. Μετά το άρθρο 10 του ν. 3661/2008 προστίθεται νέο
άρθρο 10Α, ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε οικίες
1. Για εργασίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε οικίες, στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, µπορεί να παρέχεται χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκηρύσσονται προγράµµατα που αφορούν παρεµβάσεις στον κτιριακό τοµέα για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών.Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισµός του
σχετικού προγράµµατος, οι επιλέξιµες κατηγορίες οικιών
και οι επιλέξιµες κτιριακές παρεµβάσεις, το είδος της χρηµατοδότησης και το ποσοστό αυτής, η ανώτατη τιµή µονάδας ανά είδος παρέµβασης, τα κριτήρια επιλογής των
έργων για την καθεµία, οι ωφελούµενοι από το πρόγραµµα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για τα προγράµµατα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτά, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προθεσµία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης
και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης
της υλοποίησης των επί µέρους έργων που έχουν εγκριθεί
και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο
τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις
αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και οι συνέπειες µη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προ-

γράµµατος, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των προγραµµάτων.
3. Με όµοια απόφαση, η εκτέλεση µέρους των διαδικασιών και ενεργειών, που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να ανατίθεται στην εταιρεία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ή σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα ή και σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, που επιλέγονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση έργων ή υπηρεσιών.
4. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι µεταφοράς πιστώσεων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) προς τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δηµοσιονοµικής τακτοποίησης των πληρωµών, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση των προγραµµάτων.
5. Για την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων στο πλαίσιο των προγραµµάτων που προκηρύσσονται µε βάση την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2, δεν απαιτείται άδεια και δεν οφείλονται τέλη στον
οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την
προσωρινή κατάληψη τµήµατος του πεζοδροµίου µέχρι
την ολοκλήρωση των εργασιών. Για όσες από τις ανωτέρω
εργασίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόµησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, µπορεί ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε απόφασή του να τις εξαιρεί από την υποχρέωση
λήψης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας.»
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν.δ.2724/1953 και του άρθρου 7 του ν. 440/1945 εφαρµόζονται και στην εκπόνηση µελετών και στην εκτέλεση επιθεωρήσεων και έργων στατικής και ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας σε κάθε είδους οικοδοµές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα κατά τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Το κόστος της σχετικής εργασίας, πέραν αυτών, µπορεί
να προκαταβάλλεται εν όλω ή εν µέρει από το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) υπό την προϋπόθεση ότι ο ωφελούµενος
προσκοµίζει προέγκριση δανείου τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος και εκχωρεί προς το Ταµείο το κεφάλαιο του δανείου αυτού κατά το ύψος της προκαταβολής.
Άρθρο 11
Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Α.Π.Ε.
Το άρθρο 20 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Αυτοτελής Υπηρεσία Α.Π.Ε.
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συνιστάται Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., στην οποία εντάσσεται
το Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας που
µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. λειτουργεί σε επίπε-

94
δο διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Ενηµέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών για το
θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό
πλαίσιο των επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε., καθώς και για
τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
έργων αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάµενα επενδυτικά προγράµµατα ή σχεδιασµούς.
β. Παραλαβή αιτήσεων των επενδυτών, εφόσον επιθυµούν οι ενδιαφερόµενοι, µε σκοπό τη διευκόλυνσή τους.
γ. Άµεση διαβίβαση του φακέλου, εφόσον επιθυµούν οι
ενδιαφερόµενοι, στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωση υπηρεσίες.
δ. Αναζήτηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες πληροφοριών
για λογαριασµό του αιτούντος επενδυτή σχετικά µε την
πρόοδο οποιασδήποτε διαδικασίας έχει κινηθεί κατόπιν
αιτήσεώς του, καθώς και η µέριµνα για την επίσπευσή της.
ε. ∆ιατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και
προβληµάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική
ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Α.Π.Ε..
στ. Επεξεργασία σχεδίων γενικών οδηγιών, εγκυκλίων
και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης
των έργων Α.Π.Ε..
ζ. Υποβολή ερωτήσεων προς τις λοιπές Υπηρεσίες που
εµπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία έργων Α.Π.Ε.
σε σχέση µε την πορεία και την εξέλιξη της αδειοδότησης
των έργων. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλλουν αµελητί στην Αυτοτελή Υπηρεσία σαφείς και πλήρεις απαντήσεις επί των ερωτηµάτων αυτών, παρέχοντας
διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις του φακέλου που υπέβαλε ο επενδυτής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσής τους.
η. Όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος
και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος το Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καταργείται. Το προσωπικό
και οι θέσεις προσωπικού του τµήµατος αυτού µεταφέρονται στη συνιστώµενη Αυτοτελή Υπηρεσία και αποτελούν
προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας, η διάρθρωση της σε διευθύνσεις και τµήµατα και οι
αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις µονίµου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται µε µεταφορά κενών
οργανικών θέσεων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
καθώς και από τις µεταφερόµενες θέσεις του καταργούµενου Τµήµατος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ανωτέρω.
5. Μέχρι να πληρωθούν οι ανωτέρω θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου

∆ικαίου και από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η
διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα.
6. Μέχρι την κάλυψη των θέσεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας που συνιστώνται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 4, η Αυτοτελής
Υπηρεσία ασκεί µόνο τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στο π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α΄).
7. Η Αυτοτελής Υπηρεσία υποβάλλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τη Ρ.Α.Ε. έκθεση,
στην οποία περιγράφονται και τεκµηριώνονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αφορούν επενδύσεις στους
τοµείς Α.Π.Ε., καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.
8. Τα έργα Α.Π.Ε., τα οποία σύµφωνα µε τα κριτήρια του
άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) εντάσσονται
στην εκεί θεσπιζόµενη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης,
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου που αφορούν τη διαδικασία αυτή.
9. Οι κάτοχοι των µονάδων Α.Π.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τοµέα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για το γενικότερο
σχεδιασµό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία που
καταρτίζονται µε βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό
δηµοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο,
ώστε να αποκλείεται η άµεση ή έµµεση αποκάλυψη της
ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιµο σε όσους παραβιάζουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων
και των πληροφοριών της προηγούµενης παραγράφου το
οποίο αποδίδεται στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Το ύψος
του προστίµου είναι ανάλογο της βαρύτητας και συχνότητας της παράβασης, κυµαίνεται από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του πιο πάνω Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται η διαδικασία
επιβολής των προστίµων, τα κριτήρια επιµέτρησής τους, η
υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα
11. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικών µε τις Α.Π.Ε. έχουν
επίσης όλες οι υπηρεσίες και οι Φορείς του ∆ηµοσίου,
στους οποίους περιλαµβάνεται και η Ρ.Α.Ε.. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή, µε εξουσιοδότησή
του, από τον Προϊστάµενο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία
υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόµενό τους,
η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
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Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 14 έως και 27 του άρθρου 2 του
ν. 3468/2006 αναριθµούνται σε παραγράφους 15 έως 28.
2. Η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, αναριθµείται σε παράγραφο 31.
3. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006,
προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Ηλιοθερµικός σταθµός: κάθε εγκατάσταση που εκµεταλλεύεται την άµεση ακτινοβολία, τη µετατρέπει σε
θερµική ενέργεια µε τελικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Μετά την παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 προστίθενται παράγραφος 29 και 30 ως εξής:
«29. Συγκρότηµα αιολικών πάρκων: σύνολο αιολικών
πάρκων ενός ή περισσοτέρων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις µεταξύ τους και αξιοποιούν
κατά το δυνατό κοινές υποδοµές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο.
30. Φωτοβολταϊκός σταθµός: κάθε εγκατάσταση που
εκµεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία και τη µετατρέπει
σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω του φωτοβολταϊκού - φωτοηλεκτρικού φαινοµένου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του
ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Βιοκαύσιµο: Το υγρό, αέριο ή στερεό καύσιµο που
παράγεται από βιοµάζα και ειδικότερα:»
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων της κ.υ.α.
104247/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄), στην περίπτωση έργων Α.Π.Ε.
που πραγµατοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων δύο
ή περισσοτέρων νοµών ή Περιφερειών της χώρας, ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία βρίσκεται το µεγαλύτερο τµήµα του
ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της κ.υ.α. 104247/2006
(ΦΕΚ 663 Β΄) καταργείται.
7. Όπου στον ν. 3468/2006 χρησιµοποιείται ο όρος «Υπουργός Ανάπτυξης» νοείται ο «Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη, την ανανέωση,
την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.»
9.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε., πλην εκείνων που
προβλέπονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.»
β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 2773/1999 προστίθεται το εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε. σύµφωνα
µε την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 υπόκεινται σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό στον ακυρωτικό έλεγχο του
Συµβουλίου της Επικρατείας.»
10. α) Tα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 58
του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων α΄ και β΄, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.
Α.1 του άρθρου 24 του ν. 3468/2006 και τροποποιήθηκαν
µε την παρ. 8β του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8

Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδοµής, την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθµών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά την υποδοµή και εγκατάσταση
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., περιλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων µέσα σε δάση ή δασικές
εκτάσεις, απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Περιφέρειας που χορηγείται κατόπιν αιτήσεως
του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται από συνοπτική
περιγραφή της θέσης του έργου και των κύριων χαρακτηριστικών του.»
β) Η παρ. 8α του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 καταργείται.
11. Η παρ. Α.2 του άρθρου 24 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 για
το χαρακτηρισµό, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
περιοχής όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθµών
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης και των
λοιπών συνοδών έργων, η πράξη χαρακτηρισµού του δασάρχη εκδίδεται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε άλλα
αιτήµατα που δεν αφορούν περιοχές εγκατάστασης
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα από την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
β) Η πράξη χαρακτηρισµού, µετά τη νόµιµη δηµοσιοποίησή της, έχει το τεκµήριο νοµιµότητας και δεσµεύει τις
αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ιοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου, να
προωθήσουν τον φάκελο έγκρισης επέµβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέµβασης αν απαιτείται, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης, να εγκαταστήσουν το φορέα του έργου στην έκταση, εκδίδοντας και το σχετικό
πρωτόκολλο εγκατάστασης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί ή όχι ενστάσεις κατά της Πράξης Χαρακτηρισµού
και ανεξαρτήτως εάν έχει τελεσιδικήσει ή όχι η πράξη χαρακτηρισµού.
Ακόµα και στην περίπτωση που σύµφωνα µε την πράξη
χαρακτηρισµού η έκταση ή µέρος αυτής δεν εµπίπτει στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, ο φορέας του έργου οφείλει να µεριµνά για τη µέγιστη προστασία των τυχόν
στοιχείων δασικού περιβάλλοντος και να τεκµηριώνει κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την προστασία αυτή.
Όταν η πράξη του ∆ασάρχη, µε την οποία χαρακτηρίζεται µη δασική η περιοχή όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση
σταθµού Α.Π.Ε. ή τµήµα αυτής, δεν είναι τελεσίδικη κατά
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979, πρέπει στη
Μ.Π.Ε. που εκπονείται κατά τη διαδικασία της Ε.Π.Ο. να
τεκµηριώνεται η µέγιστη δυνατή προστασία της έκτασης
αυτής.»
12. Καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3468/
2006.
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13. H παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4
και προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα άµεσης
διαθεσιµότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 2010 και 2011,
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να συνάπτει συµβάσεις διαθεσιµότητας ισχύος µε νέους αεριοστροβιλικούς σταθµούς παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονοµαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
έως εκατόν πενήντα (150) MW, οι οποίοι εντάσσονται στο
Σύστηµα έως την 1.12.2011. Στους σταθµούς αυτούς χορηγείται οικονοµικό κίνητρο υπό τη µορφή Εγγυηµένου Εσόδου, µε το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο καθαρό έσοδο που ο σταθµός µπορεί να λαµβάνει, συνολικά, από
τη συµµετοχή του στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (Η.Ε.Π.), την Αγορά Εφεδρείας και το Μηχανισµό
∆ιαθεσιµότητας Ισχύος, αφαιρουµένου του µεταβλητού
κόστους του σταθµού και ιδίως του κόστους καυσίµου. Αν
ο σταθµός τεθεί σε εµπορική λειτουργία έως την
1.7.2011, το ύψος του Εγγυηµένου Εσόδου ανέρχεται
στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά MW
διαθέσιµης ισχύος και έτος. Για σταθµό που τίθεται σε εµπορική λειτουργία µετά την 1.7.2011 και έως την
1.12.2011, το ποσό αυτό µειώνεται αναλογικά ανά ηµέρα,
κατά τρόπο που την 1.12.2011 το Εγγυηµένο Έσοδο να ανέλθει σε εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιµης ισχύος και έτος. Το ανωτέρω Εγγυηµένο Έσοδο
χορηγείται για πέντε (5) έτη από τη θέση του σταθµού σε
εµπορική λειτουργία. Το χρονικό διάστηµα αυτό µπορεί να
παραταθεί για ένα επιπλέον έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά
από γνώµη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες υπολογισµού του Εγγυηµένου
Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες για µη
διαθεσιµότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
14. Ειδικά για τη Χερσόνησο του Άθω, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία έργων Α.Π.Ε. από αυτόνοµους παραγωγούς αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη
των λειτουργικών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών και της Ιεράς Κοινότητος, εφόσον παρέχεται έγκριση
µελέτης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιά (Κε.∆.Α.Κ.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α΄),
και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας από την Ιερά
Κοινότητα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια παραγωγής,
τηρουµένων των διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
15. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) προστίθεται µετά την
υποπερίπτωση γγ΄ υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:
«δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθµών αυτοπα-

ραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της
∆.Ε.Η. Α.Ε. ή του ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) όπως ισχύει.»
16. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου
33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει,
για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του
σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆.Ε.Η. Α.Ε. ή του ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..»
17. Ποσοστό επί της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄), το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού, αποτελεί πόρο του ειδικού Λογαριασµού, που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) κατά το άρθρο
40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Με την όµοια υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
18. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.» ή «∆ιαχειριστής του Συστήµατος» δύνανται να καταβάλλονται, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι
για τη χρηµατοδότηση έργων και µελετών που υλοποιούνται από αυτόν.»
19. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8
του π.δ. 333/2000 (ΦΕΚ 278 Α΄) καταργούνται και η παράγραφος 4 αυτού αναριθµείται σε 2.
20. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) που προστέθηκε
µε το άρθρο τέταρτο του ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α΄) και
διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη µε την παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προηγούµενες ρυθµίσεις ισχύουν και για τους µόνιµους κατοίκους ∆ήµων και Κοινοτήτων στην περιοχή των
οποίων λειτουργούν λιγνιτωρυχεία που εκµεταλλεύονται
άλλες επιχειρήσεις εφόσον ο λιγνίτης που παράγεται διατίθεται αποκλειστικά στη ∆.Ε.Η. για τους σταθµούς παραγωγής της.»
21. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, η διάρκεια
των συµβάσεων που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή της
παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 παρατείνεται έως
31.12.2012.
22. Στο άρθρο 1 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η θερµότητα γεωλογικών σχηµατισµών και υπόγειων ρευστών θερµοκρασίας µικρότερης των 70°C και βάθους έως 300 µέτρων από την επιφάνεια του εδάφους
που προορίζεται για θερµικές χρήσεις και η αξιοποίηση
της γίνεται µε επανέγχυση ή µε ενδιάµεσο µέσο, εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 3175/2003. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης συστήµατος αξιοποίησης της θερµό-
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τητας αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις της απόφασης
∆9Β-∆/Φ166/οικ13068/Γ∆ΦΠ2488/2009 του Υπουργού Ανάπτυξης «άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης - ψύξης χώρων µέσω εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν
χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό» (ΦΕΚ 1249 Β΄).»
23. Μετά το εδάφιο (εε) της περίπτωσης (β) της παρ. 6
του άρθρου 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο (στστ):
«(στστ) Κατά τη µεταβατική φάση µέχρι της εγκρίσεως
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύµφωνα
µε τον ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄) και κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από της ισχύος του παρόντος,
για την ίδρυση νέων µονάδων υδατοκαλλιέργειας, ή τη
µετεγκατάσταση, τον εκσυγχρονισµό, επέκταση ή τροποποίηση υφιστάµενων µονάδων, σε περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί χωροταξικά, ρυθµιστικά και πολεοδοµικά
σχέδια, ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, η απαιτούµενη -βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 1650/1986
(ΦΕΚ 160 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄)- προκαταρκτική περιβαλλοντική
εκτίµηση και αξιολόγηση, γίνεται µετά από συνεκτίµηση
των διαθέσιµων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού
σχεδιασµού και κυρίως αυτών που απορρέουν από υφιστάµενες ή υπό εξέλιξη µελέτες χωροταξικού χαρακτήρα,
λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στα σηµεία ββ
έως εε της παραγράφου 6β του παραπάνω άρθρου.»
Άρθρο 13
∆ιάταξη σχετικά µε τις τιµές χονδρικής
των πετρελαιοειδών προϊόντων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230
Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαµορφώνονται σε όλη την
επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την
εµπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας
του ανταγωνισµού, οι κάτοχοι Άδειας ∆ιύλισης και Άδειας
∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγµατικές (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισµών) τιµές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή
προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για λόγους άσκησης της πετρελαϊκής πολιτικής. Αν η
Ρ.Α.Ε., από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς
και των στοιχείων που προκύπτουν από τις τιµοληψίες,
που διεξάγει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών
Καυσίµων, διαπιστώνει εναρµονισµένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισµού, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει,
διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται ιδίως η διαδικασία γνωστοποίησης και κοινοποίησης
των ανωτέρω στοιχείων, ο τρόπος επεξεργασίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή των προηγούµενων διατάξεων.»
2. Όπου στις παραγράφους του άρθρου 20 του ν. 3054/
2000, όπως αυτό ισχύει, αναφέρονται οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, νοούνται οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3.Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄), όπως αυτή ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα
στοιχεία των κυρώσεων και των ελέγχων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστηµα, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων από τις αρµόδιες Αρχές και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του νόµου 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄)
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2971/2001
(ΦΕΚ 285 Α΄) προστίθεται φράση ως ακολούθως: «ούτε
σε περιπτώσεις τοποθέτησης υπογείων αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος ή γενικά καλωδίων».
2. Η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 που προστέθηκε µε την παρ. ∆΄ του άρθρου 24 του ν. 3468/2006,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται
η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου και
πυθµένα για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο
χερσαίο τµήµα της χώρας, σε νησιά ή βραχονησίδες. Στις
εργασίες αυτές, εκτός από όσες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, περιλαµβάνεται επίσης η
τοποθέτηση υποσταθµών, καθώς και η κατασκευή κάθε
έργου που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθµού
Α.Π.Ε. µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2,
ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθµού Α.Π.Ε., συνοδευόµενη από την εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται
όλα τα έργα για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώµατος. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει
την αίτηση στο Γ.Ε.Ν., το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωµοδοτήσεις
τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο µε την
αίτηση. Μετά τη συλλογή των γνωµών αυτών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσµίας δύο (2) µηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της ανωτέρω αίτησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παρά-
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γραφος 10 ως εξής:
«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στον εθνικό
θαλάσσιο χώρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6Α του ν. 3468/
2006.»
4.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του
ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαγόρευση αυτή δεν καταλαµβάνει τη µεταβίβαση
δικαιώµατος Ο.Τ.Α. σε αµιγή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α.
ούτε την περίπτωση µεταβίβασης των έργων σύνδεσης
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στον Κύριο του Συστήµατος
ή του ∆ικτύου όπως ορίζονται στο ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286
Α΄) και το άρθρο 11 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄).»
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η προθεσµία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που διαθέτουν άδεια παραγωγής, η οποία έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται για συνολικό χρόνο τριάντα (30) µηνών, ο οποίος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας παραγωγής.
2. Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, ή τη διαπίστωση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ή την τροποποίησή τους καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. ∆εν
απαιτείται η υποβολή αίτησης και η έκδοση απόφασης
τροποποίησης επί εξαιρέσεων ή αδειών παραγωγής που
έχουν ήδη χορηγηθεί κατά τη θέση του παρόντος σε ισχύ
και αφορούν έργα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/
2006, όπως τροποποιείται µε την παρ. 11 του άρθρου 2
του παρόντος νόµου, αλλά αρκεί γραπτή ενηµέρωση του
αρµόδιου ∆ιαχειριστή.
3. Για έργα εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα οποία έχουν
λάβει θετική γνωµοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α. ή θετική γνωµοδότηση από τη Ρ.Α.Ε. ή βρίσκονται στο στάδιο της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης,
συντάσσεται από τη Ρ.Α.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος ειδικός κατάλογος, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και αποστέλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για να ασκήσει τις αρµοδιότητές του µέσα
στην προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών που του παρέχει η
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιείται
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Μετά
την παρέλευση της προθεσµίας αυτής συνεχίζεται η αδειοδότηση βάσει σχετικής βεβαίωσης της Γραµµατείας της
Ρ.Α.Ε. και των διατάξεων του παρόντος νόµου µέχρι την
έκδοση της άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε., η οποία
λαµβάνει χώρα µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Για έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται σε διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) ή έχουν ήδη λάβει θετική γνωµοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α., µετά τη χορήγηση από τη Γραµµατεία της Ρ.Α.Ε. της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, ο φορέας µπορεί να υποβάλει χωρίς
άλλη προϋπόθεση Μ.Π.Ε. για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο..
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται γνωµοδότηση των υ-

πηρεσιών που έχουν ήδη γνωµοδοτήσει στο στάδιο της
Π.Π.Ε.Α., εφόσον δεν ζήτησαν ρητά να γνωµοδοτήσουν
εκ νέου κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης
Ε.Π.Ο.. Η Μ.Π.Ε. συντάσσεται και υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και µόνο, χωρίς να υποχρεούται να περιλαµβάνει τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις ή µελέτες που έχουν τεθεί µε τη θετική γνωµοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α. αν
υπάρχει, οι οποίες συµπληρώνονται από το φορέα πριν τη
χορήγηση της Ε.Π.Ο..
5.Οι φορείς των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Προσφοράς
Σύνδεσης µέσα σε δύο (2) µήνες από την ανάρτηση του
καταλόγου της παραγράφου 3 από τη Ρ.Α.Ε.. Οι αιτήσεις
αυτές και οι εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς
Σύνδεσης καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξετάζονται από τον αρµόδιο διαχειριστή
χωρίς να απαιτείται Π.Π.Ε.Α.. Ειδικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, σε περιοχές όπου, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ενταχθεί σε εγκεκριµένη Μ.Α.Σ.Μ. έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήµατος από τα οποία δηµιουργείται πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος για τη διασύνδεση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ικανοποιούνται από τον ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την
ανάρτηση του καταλόγου της παραγράφου 3 από τη
Ρ.Α.Ε. µέχρι κορεσµού των µελλοντικών αυτών έργων του
Συστήµατος, εφόσον πρόκειται για σταθµούς οι οποίοι:
α. είχαν υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή την έκδοση απόφασης εξαίρεσης σε χρόνο που
υπήρχε διαθέσιµος ηλεκτρικός χώρος. Στον χώρο αυτό
συνυπολογίζεται και ο πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος που
δηµιουργείται από τα έργα του Συστήµατος που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη και σε ισχύ Μ.Α.Σ.Μ. κατά τη
χρονική στιγµή υποβολής του αιτήµατος ή
β. διαθέτουν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης.
Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής αρχίζει να εξετάζει τα αιτήµατα της παρούσας παραγράφου, µετά την πάροδο δύο (2)
µηνών από την ανάρτηση του πίνακα της παραγράφου 3
του παρόντος νόµου από τη Ρ.Α.Ε. κατά σειρά προτεραιότητας, µε βάση την ηµεροµηνία προώθησης του σχετικού
φακέλου από τη Ρ.Α.Ε. για Π.Π.Ε.Α. ή την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης εξαίρεσης.
6. Η εξέταση νέων αιτηµάτων σταθµών Α.Π.Ε. από τις
αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες περιλαµβάνονται η
Ρ.Α.Ε., οι Περιφέρειες και οι ∆ιαχειριστές, για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. αίτηµα για έκδοση άδειας παραγωγής ή αίτηµα εξαίρεσης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ξεκινά µετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που προβλέπεται στην περίπτωση β) της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιείται
µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου, και γίνεται κατά το
δυνατό µε βάση την αναλογία ισχύος που ορίζει.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
α) η εξέταση νέων αιτήσεων σταθµών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε κτίρια και στέγαστρα,
β) η εξέταση, κατά προτεραιότητα, νέων αιτήσεων από
πρόσωπα που είναι αγρότες κατ΄ επάγγελµα, εφόσον

99
πρόκειται για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εγκατεστηµένης ισχύος έως 100 ΚW. ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση των σταθµών
της περίπτωσης αυτής πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας τους, εκτός αν πρόκειται για
µεταβίβαση λόγω κληρονοµικής διαδοχής,
γ) µετά πάροδο δυο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, η εξέταση νέων αιτήσεων από όσους εξαιρούνται και από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129
Α΄) όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 παράγραφος 11
του παρόντος νόµου και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3468/2006
όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 3 παράγραφος 13 του
παρόντος νόµου,
δ) η εξέταση νέων αιτήσεων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, στην οποία δεν περιλαµβάνεται το βιοαπαδοµήσιµο κλάσµα αστικών αποβλήτων.
7. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής οφείλει µέσα σε ένα µήνα
από την ισχύ του παρόντος να αναρτήσει στην ιστοσελίδα
του πίνακα µε όλα τα έργα εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων οι
Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο έπαυσαν
αυτοδικαίως να ισχύουν σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3734/2009.
8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, Προσφορά
Σύνδεσης ισχυρή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου δεσµεύει τον ∆ιαχειριστή για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 3734/2009. Εφόσον κατά το χρόνο λήξης
της ισχύος της, ο σταθµός τον οποίο αφορά έχει λάβει
Ε.Π.Ο., η Προσφορά Σύνδεσης παραµένει δεσµευτική για
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, το άρθρο 11
του ν. 3468/2006, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, καταλαµβάνει και όλα
τα έργα σύνδεσης έργων Α.Π.Ε., τα οποία δεν έχουν µεταβιβαστεί στον Κύριο του Συστήµατος ή του ∆ικτύου.
10. Στις εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. σε
σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή στα συνοδά αυτών έργα σύνδεσης και οδοποιίας, εφόσον έχει ήδη γνωµοδοτήσει η αρµόδια δασική
αρχή ως προς την έγκριση επέµβασης σε δασική έκταση,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979, η απόφαση Ε.Π.Ο. εκδίδεται µε ενσωµατωµένη την έγκριση επέµβασης, σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες διατάξεις.
11. Εκκρεµείς αιτήσεις σχετικά µε την έγκριση επέµβασης σε δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση σταθµών
παραγωγής από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή για τα συνοδά αυτών έργα σύνδεσης και οδοποιίας, ως προς τα οποία έχει
εκδοθεί ήδη απόφαση Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 3468/2006, εξετάζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και η έγκριση επέµβασης εκδίδεται αυτοτελώς και δεν ενσωµατώνεται στην απόφαση
Ε.Π.Ο..
12. Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
13. Όλες οι λοιπές περιπτώσεις έργων Α.Π.Ε., για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης έως την έναρ-

ξη ισχύος του παρόντος νόµου, διέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
14. Οι παραγωγοί που προβλέπονται στην περίπτωση δ)
της παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, οφείλουν να
ασκήσουν το αναφερόµενο στη διάταξη αυτή δικαίωµα επιλογής µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος νόµου µε έγγραφη ενηµέρωση του
αρµόδιου ∆ιαχειριστή και του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Μετά την άπρακτη
πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, θεωρείται ότι ο παραγωγός επέλεξε να συνεχίσει την εκτέλεση της ισχύουσας
σύµβασης.
15. Φορείς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.
που έχουν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. στο κριτήριο που
προβλέπεται στην περίπτωση (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3468/2006 και έχουν προωθηθεί από τη Ρ.Α.Ε. για
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση
ή έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας
παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δεν υποχρεούνται να καταβάλουν στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή την εγγύηση που ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
16. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών επί των οποίων, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η Ρ.Α.Ε. έχει
γνωµοδοτήσει αρνητικά προς τον Υπουργό αποκλειστικά
λόγω µη πλήρωσης του κριτηρίου (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, και οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 27 του ν. 3734/2009, επαναξιολογούνται από τη
Ρ.Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ύστερα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται
εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
17.α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν υποβάλλονται αιτήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις. Εκκρεµείς αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί παραδεκτώς, δεν συµπληρώνονται
µε νέα στοιχεία και εξετάζονται από τη Ρ.Α.Ε., εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, ως προς την πληρότητά τους και το
κριτήριο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις απορρίπτονται, διαφορετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της Ρ.Α.Ε. αναφορικά µε την πλήρωση του κριτηρίου (ε) και την ακριβή θέση της αιτηθείσας
εγκατάστασης. Κατά την προκήρυξη του διαγωνισµού της
παρ. 6 του άρθρου 6Α του ν. 3468/2006, που προστέθηκε
µε το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, για την εγκατάσταση
θαλάσσιου αιολικού πάρκου σε συγκεκριµένη θέση, στα
κριτήρια επιλογής διαµορφώνονται σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 6Α και
τους τυχόν ειδικού όρους της διακήρυξης, συνεκτιµωµένης της διαπιστωτικής πράξης του προηγούµενου εδαφίου, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά σε εγκατάσταση θαλάσσιας αιολικής µονάδας στην ίδια θέση και ο υποψήφιος που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι ο αρχικός δικαιούχος της πράξης αυτής.
β) Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα που χωροθετούνται εν µέρει στο χερσαίο και εν µέρει στο θαλάσσιο
χώρο, προωθούνται από τη Ρ.Α.Ε. προς εξέταση, κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, µόνο για το χερσαίο τµήµα αυτών.
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Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται
κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενο αυτού.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. Α. Παπανδρέου

Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ι. Ραγκούσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Λ. Κατσέλη

Κ. Μπιρµπίλη

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αικ. Μπατζελή

Π. Γερουλάνος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. Λοβέρδος

Χ. Καστανίδης

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆. Ρέππας

Αριθµ. 51/6/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «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»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, εξορθολογίζεται η αδειοδοτική διαδικασία των έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), προωθείται η εφαρµογή Α.Π.Ε.
στον οικιακό τοµέα, κ.λπ. Συγκεκριµένα:
1.α. Τίθεται ως περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα η προστασία του
κλίµατος, µέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Α.Π.Ε.
β. Καθορίζονται, µέχρι το έτος 2020, οι εθνικοί στόχοι,
µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (EEL, 140/2009) σχετικά
µε τη συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από
Α.Π.Ε..
(άρθρο 1)
2. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζονται: (ί) η αρχή έκδοσης της προαναφερόµενης άδειας (χορηγείται στο εξής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αντί του Υπουργού (πρώην) Ανάπτυξης που ισχύει), (ii) τα κριτήρια χορήγησης της άδειας παραγωγής, (iii) το χρονικό διάστηµα από τη χορήγηση
της άδειας παραγωγής (30 µήνες αντί 24 που ισχύει) εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης, αλλιώς παύει να ισχύει η άδεια παραγωγής κ.λπ..
β. Παρέχεται προτεραιότητα στη λήψη άδειας παραγωγής σε σταθµούς Α.Π.Ε. των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν οι
Ο.Τ.Α., στα όρια των οποίων χωροθετείται ο σταθµός, υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Καταργείται η απαίτηση για ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 15% επί του προϋπολογιζόµενου κόστους κατασκευής έργου ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ προκειµένου να συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα στη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, κ.λπ.
δ. Εξετάζονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις
για την εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ που συνδυάζονται µε
εγκατάσταση µονάδας
παραγωγής νερού µέσω αφαλάτωσης για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης αυτής υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. (άρθρο 2)
3.α. Επαναπροσδιορίζονται (i) τα έργα για τα οποία δεν
απαιτείται Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και
Αξιολόγηση και (ii) το καθεστώς αδειοδότησης για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. (παρέχεται δυνατότητα
γραµµατειακής, τεχνικής ή επιστηµονικής υποστήριξης αντί αµοιβής, καθοριζόµενης µε κ.υ.α., από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την έκδοση
αδειών εγκατάστασης).
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β. Ορίζονται οι κατηγορίες σταθµών ΑΠΕ οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ.
γ. Μεταφέρεται το µητρώο αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην Αυτοτελή Υπηρεσία για
Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, [σήµερα τηρείται στο (πρώην) Υπουργείο Ανάπτυξης]
δ. Καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το είδος και το
ύψος των σχετικών ρητρών και εγγυήσεων που παρέχονται προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή (∆ΕΣΜΗΕ), κατά την
υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης, από τους οριζόµενους φορείς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που
εξαιρούνται από τη λήψη άδειας παραγωγής. Τα έσοδα από πιθανή κατάπτωση των προαναφερόµενων εγγυήσεων
ή ποινικών ρητρών αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999 που διαχειρίζεται ο
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο και αποδίδονται.
(άρθρο 3)
4.Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
α. Την ένταξη και σύνδεση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστηµα.
β. Τον τρόπο καθορισµού του σχετικού ανταλλάγµατος
χρήσης εδάφους, σε περίπτωση που κύριος του εδάφους
είναι το ∆ηµόσιο, για την κατασκευή έργων σύνδεσης που
ανήκουν στην κυριότητα του αδειούχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
γ. Την επέκταση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 9
του ν. 2941/2001 (εφαρµογή προνοµίων ή δικαιωµάτων απαλλοτριώσεων ακινήτων, χρήσεως οδών κ.λπ.) και για
τους προαναφερόµενους σταθµούς.
δ. Το χρόνο εκπόνησης από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος του Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ιασυνδέσεων Νησιών.
(άρθρο 4)
5.α. Ορίζεται, στα είκοσι (20) έτη µε δυνατότητα παράτασης, η χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ειδικά για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, η διάρκεια ισχύος της σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύει για 25 έτη, µε δυνατότητα παράτασης επίσης. Σήµερα η εν λόγω διάρκεια ισχύει για δέκα
(10) έτη, µε δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, εκτός από τις συµβάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς που ισχύει για είκοσι (20)
έτη.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από (i) Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή µέσω Υβριδικού Σταθµού
και απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο και (ii) φωτοβολταϊκούς σταθµούς υπό την οριζόµενη εξαίρεση.
Προβλέπεται διαφορετική τιµολόγηση για την παραγόµενη ενέργεια από σταθµούς ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερµικών εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς
δηµόσια επιχορήγηση.
γ. Επιτρέπεται στους Ηλιοθερµικούς σταθµούς να χρησιµοποιούν και ενέργεια που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG, ντήζελ, βιοντήζελ ή άλλα βιοκαύσιµα, εφόσον η
χρήση της ενέργειας αυτής κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται επαύξηση της
ισχύουσας τιµής της παραγόµενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που εγκαθίστανται

σε θέσεις χαµηλού αιολικού δυναµικού εντός Περιοχών
Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), µε σκοπό την στήριξη
της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις περιοχές αυτές.
ε. Προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης,
κατά το οριζόµενο ποσοστό, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή σε κάθε Παραγωγό ηλεκτρισµού από αιολική ενέργεια που συνδέεται στο
Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο.
στ. ∆ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή του προβλεπόµενου
Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων αφορά και κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης.
(άρθρο 5)
6.α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του εθνικού
θαλασσίου χώρου (θαλάσσια αιολικά πάρκα). Με ειδικά
σχέδια που υποβάλλονται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης καθορίζεται η ακριβής θέση των
θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η θαλάσσια έκταση που καταλαµβάνουν και η εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς τους.
Για την έγκρισή τους εκδίδονται προεδρικά διατάγµατα ύστερα από πρόταση των οριζόµενων Υπουργών.
β. Με υπουργική απόφαση εκδίδεται άδεια κατά παρέκκλιση των περί αδειών διατάξεων του ν.3468/2006 όπως ισχύει για την εγκατάσταση κάθε θαλάσσιου αιολικού πάρκου,
γ. Με κ.υ.α., µετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής
διαδικασίας, προκηρύσσεται ανοιχτός δηµόσιος διαγωνισµός για την εκτέλεση µε χρηµατοδότηση ή αυτοχρηµατοδότηση των έργων της κατασκευής του θαλάσσιου αιολικού πάρκου και της σύνδεσής του µε το δίκτυο, µε αντάλλαγµα την παραχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, της εκµετάλλευσης του στον ανάδοχο για ορισµένο χρόνο, κ.λπ..
(άρθρο 6)
7.α. Απαλλάσσονται από την καταβολή του σχετικού ειδικού τέλους και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από
συστήµατα Α.Π.Ε. σε κτίρια (σήµερα η εν λόγω απαλλαγή
περιορίζεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολτάΐκά συστήµατα).
β. Προβλέπεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από τις
δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ΑΕ)
στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη
διενέργεια των ανωτέρω δηµοπρατήσεων καθορίζονται
µε κ.υ.α..
γ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος κατανοµής των ποσών
που αντιστοιχούν στο προαναφερόµενο ειδικό τέλος. Συγκεκριµένα : (ϊ) Ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της, προ
Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους σχετικής άδειας βάσει
της οποίας προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού στον οποίο
είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. (ii) Ποσό ποσοστού 0,3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). (iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται
κατά ποσοστό 80%, στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, εντός
των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι
σταθµοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α.
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πρώτου βαθµού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων
διέρχεται η γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα
ή το ∆ίκτυο.
(άρθρο 7)
8.Τροποποιούνται διατάξεις για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Ειδικότερα µεταξύ άλλων:
α. Προωθούνται κατά προτεραιότητα, µε τη θέσπιση
των κατάλληλων µέτρων, οι Α.Π.Ε., ως µέσο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία της ατµόσφαιρας, το βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιµη
αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.
β. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών
Α.Π.Ε. και σε περιοχές προστασίας της φύσης, σε εθνικά
πάρκα, σε προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς,
σε περιοχές οικοανάπτυξης, καθώς και σε γειτονικές εκτάσεις περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
(άρθρο 8)
9.Ρυθµίζονται θέµατα χωροθέτησης εγκαταστάσεων
Α.Π.Ε. Συγκεκριµένα:
α. Προβλέπεται ότι, στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, περιλαµβάνονται και οι κατευθύνσεις και τα προγραµµατικά πλαίσια για
τη βιώσιµη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναµικού των
περιφερειών, µε προτεραιότητα στις Α.Π.Ε.
β. Για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε., λαµβάνονται
υπόψη µόνο υφιστάµενα θεσµοθετηµένα χωροταξικά, πολεοδοµικά, ρυθµιστικά ή άλλα σχέδια και εγκεκριµένες
µελέτες που εναρµονίζονται µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Α.Π.Ε. Ελλείψει τέτοιων σχεδίων, η έγκριση εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε., γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παραπάνω ειδικού πλαισίου.
γ. Καταργούνται διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Α.Π.Ε. αναφορικά µε τα κριτήρια χωροθέτησης αιολικών
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας κ.λπ.
δ. Επιτρέπεται σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, εκτός από την άσκηση γεωργικής εκµετάλλευσης και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. Απαγορεύεται όµως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε αγροτεµάχια στην Αττική που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε άλλες περιοχές της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται σε
αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως ανωτέρω, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, για εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων
του συγκεκριµένου νοµού, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
ε. Ορίζεται ότι, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων και ανεµογεννητριών δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας. Ειδικά
για τα φωτοβολταϊκά και τις µικρές ανεµογεννήτριες,
µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, να αρκεί η γνωστοποίηση
των εργασιών αυτών στον αρµόδιο φορέα.
(άρθρο 9)
10. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3661/2008, που

ρυθµίζει θέµατα µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης
των κτιρίων. Ειδικότερα µεταξύ άλλων:
α. Επαναδιατυπώνονται οι ορισµοί «ενεργειακή επιθεώρηση» και «ενεργειακός επιθεωρητής».
β. Προβλέπεται ότι η µελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής
και οικονοµικής σκοπιµότητας εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήµατος, παροχής ενέργειας, εκπονείται σε κάθε νέο κτίριο (σήµερα εκπονείται µόνο στα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000
τ.µ.).
γ.ΐ) Καθίσταται, υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις, σε όλα
τα νέα κτίρια, υποχρεωτική, η κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα, σε ποσοστό 60% τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Αδυναµία εφαρµογής του ποσοστού αυτού απαιτεί επαρκή τεχνική τεκµηρίωση.
ii) Τίθεται προθεσµία µέχρι τη 31.12.2019, προκειµένου
όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους µε συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε Α.Π.Ε. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο µέχρι την 31.12.2014
δ. Αναβαθµίζεται η ενεργειακή απόδοση του συνόλου
των κτιρίων που υφίστανται ριζική ανακαίνιση και όχι µόνο
εκείνων συνολικής επιφάνειας µέχρι 1.000 τ.µ. που ισχύει,
υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
ε. ∆ιευκρινίζονται άλλα θέµατα απαραίτητα για τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων (ενεργειακή πιστοποίηση σε περιπτώσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών, αποσαφήνιση ότι η ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς των λεβήτων
είναι η συνολική κ.λπ.).
στ. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Ειδικότερα: i) Προβλέπεται ότι, µε έκδοση π.δ/τος: αα) επανακαθορίζονται τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και θέµατα που άπτονται
της εκτέλεσης του έργου των. Μεταξύ άλλων θεσπίζονται
ζητήµατα που αφορούν την εγγραφή τους σε αντίστοιχα
µητρώα, τη διαδικασία αξιολόγησής τους και χορήγησης
σχετικού πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεων, τους όρους,
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, ββ) καθορίζεται η αµοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών, η δυνατότητα αναπροσαρµογής της µε κ.υ.α,
τα ασυµβίβαστα µε το έργο τους, οι εις βάρος τους διοικητικές κυρώσεις και χρηµατικά πρόστιµα, σε περίπτωση
παραβάσεων, τα όργανα που επιβάλλουν τις κυρώσεις και
τα πρόστιµα, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής τους, το
ύψος και η διαβάθµιση των προστίµων, κ.λπ..
ii) Αντιµετωπίζονται µε έκδοση κ.υ.α. ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών (ελάχιστες απαιτήσεις των φορέων εκπαίδευσης, προσόντα εκπαιδευτών, κόστος εκπαιδευτικού προγράµµατος, διαδικασία εξετάσεων κ.λπ.).
Με όµοια απόφαση καθορίζονται ζητήµατα για την υλοποίηση διαδικαστικών θεµάτων σχετικά µε την κατάρτιση
των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών και ορίζεται επιτροπή ελέγχου της ορθής εφαρµογής των θεµάτων αυτών.
iii) Θεσπίζεται η καταβολή από τους ενεργειακούς επιθεωρητές εφάπαξ παράβολου ύψους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ, για την εγγραφή τους στα οικεία µητρώα, καθώς και ετησίου παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ, για
τη διαχείριση των µητρώων αυτών. Τα παραπάνω ποσά ει-
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σπράττονται από τις ∆.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Επίσης, για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, στο φορέα που τις διενεργεί.
Τα παραπάνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε
κ.υ.α..
iv) Ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία προβλέπεται από την παρ.
4 του άρθρου 6 του ν. 3818/2010, η τήρηση σε ηλεκτρονική µορφή αρχείου επιθεώρησης κτιρίων.
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέσα από
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), εργασιών
που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και της χρήσης Α.Π.Ε. σε οικίες στο πλαίσιο εφαρµογής
των διατάξεων του ν. 3661/2008. Ειδικότερα:
i) Προκηρύσσονται, µε κ.υ.α., προγράµµατα που αναφέρονται σε παρεµβάσεις στον κτιριακό τοµέα, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών. Με την εν
λόγω κ.υ.α. καθορίζονται, µεταξύ άλλων, ο προϋπολογισµός του σχετικού προγράµµατος, οι επιλέξιµες κατηγορίες οικιών και οι επιλέξιµες κτιριακές παρεµβάσεις, το είδος και ποσοστό χρηµατοδότησής τους, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την κάθε µία οι ωφελούµενοι από το
πρόγραµµα, ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης, οι
υποχρεώσεις και οι συνέπειες µη τήρησης των όρων και
των προϋποθέσεων του προγράµµατος κ.λπ..
ii) Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, µε όµοια απόφαση, της εκτέλεσης µέρους των προαναφερόµενων διαδικασιών και ενεργειών στην εταιρεία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (Τ.Ε.Μ.Π.Ε.
Α.Ε.), ή σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού
Τοµέα, οι οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
iii) Η διαδικασία, οι όροι µεταφοράς πιστώσεων από το
Π.∆.Ε. προς το φορέα που θα επιλεγεί, κατά τα ανωτέρω,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δηµοσιονοµικής τακτοποίησης των πληρωµών, καθώς και άλλο θέµα σχετικό µε τη
δηµοσιονοµική διαχείριση των προγραµµάτων, καθορίζονται µε κ.υ.α..
iv)Για την προσωρινή κατάληψη του πεζοδροµίου, κατά
την εκτέλεση εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, στο πλαίσιο των προαναφερόµενων προγραµµάτων,
δεν απαιτείται άδεια και δεν οφείλονται τέλη στον οικείο
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
ν) Τέλος, όσον αφορά στις σχετικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης, είναι δυνατή η εξαίρεσή τους από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόµησης, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού,
η. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3
του άρθρου 2 του ν.δ. 2724/1953 και του άρθρου 7 του
ν. 440/1945 (έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία εκτέλεσης έργων κ.λπ.) και στην εκπόνηση µελετών καθώς και στην εκτέλεση επιθεωρήσεων
και έργων στατικής και ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας σε κάθε είδους οικοδοµές του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα υπό τις οριζόµενες προδιαγραφές.
(άρθρο 10)
11.α. Αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 3468/2006 και
προβλέπονται τα ακόλουθα:
i) Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπη-

ρέτησης Επενδυτών, για έργα Α.Π.Ε. Η παραπάνω υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, υπό τις οριζόµενες αρµοδιότητες, εντάσσεται σ' αυτήν το Τµήµα Α.Π.Ε.
της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης
Ενέργειας και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ii) Καταργείται η υφιστάµενη Επιτροπή για Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.
iii) Το προσωπικό και οι θέσεις προσωπικού του τµήµατος ΑΠΕ το οποίο καταργείται, µεταφέρονται στην συνιστώµενη Αυτοτελή Υπηρεσία, από την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου.
iv) Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της παραπάνω Αυτοτελούς Υπηρεσίας και η διάρθρωση της σε διευθύνσεις και τµήµατα,
οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις µόνιµου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται µε µεταφορά κενών
οργανικών θέσεων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθώς και από τις µεταφερόµενες θέσεις του καταργούµενου τµήµατος Α.Π.Ε.
ν) Παρέχεται η δυνατότητα, µέχρι την πλήρωση των θέσεων που συνιστώνται µε την παραπάνω κ.υ.α., απόσπασης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. και φορείς του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση ορίζεται σε τρία
(3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) επιπλέον
έτη.
νi) Τίθεται η υποχρέωση, για τους κατόχους των µονάδων Α.Π.Ε., υποβολής στοιχείων και πληροφοριών, στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε., σχετικά µε τη λειτουργία
τους. Στους παραβάτες της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, πρόστιµο που κυµαίνεται από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης και αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ. Με όµοια απόφαση µπορεί το πρόστιµο
αυτό να αναπροσαρµόζεται, να εξειδικεύονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις και να ρυθµίζεται η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε συναφές θέµα.
vii) Υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικών µε τις
Α.Π.Ε., στην Αυτοτελή Υπηρεσία Α.Π.Ε., έχουν επίσης όλες οι Υπηρεσίες και Φορείς του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
(άρθρο 11)
12. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται λοιπές διατάξεις
που ρυθµίζουν σχετικά θέµατα. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται και συµπληρώνονται ορισµοί στο
άρθρο 2 του ν. 3468/2006.
β. Προστίθεται στις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Ε. και η αρµοδιότητα να αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Κατά των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. δεν χωρεί αίτηση αναθεώρησης, υπόκεινται όµως σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
γ. Επανακαθορίζεται το καθεστώς για την έγκριση επέµβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, προκειµένου να
εγκατασταθούν εντός αυτών έργα από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε..
δ. Καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006,
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που ορίζει ότι η συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από Α.Π.Ε., καθορίζεται σε ποσοστό 20,1% της
ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι
το έτος 2010 και σε ποσοστό 29% µέχρι το έτος 2020.
ε. Αντικαθίσταται η παρ.5 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999
και επέρχονται αλλαγές στα εξής κυρίως σηµεία:
i) Παρατείνεται για δύο (2) έτη (µέχρι 1.12.2011), η δυνατότητα του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, να συνάπτει συµβάσεις διαθεσιµότητας ισχύος µε νέους αεριοστροβιλικούς σταθµούς
παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονοµαστικής ισχύος στην
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι
οποίοι εντάσσονται στο σύστηµα µέχρι 1.12.2011 (από
1.12.2009 που ισχύει σήµερα).
ii) Αυξάνεται το ύψος του Εγγυηµένου Εσόδου που παρέχεται στους παραπάνω σταθµούς, ως οικονοµικό κίνητρο, σε 100.000 ευρώ ανά MW διαθέσιµης ισχύος και έτος, αν ο σταθµός τεθεί σε λειτουργία έως την 1.7. 2011.
Για σταθµό που τίθεται σε λειτουργία µετά την 1.7.2011
και έως την 1.12.2011, το ποσό αυτό µειώνεται αναλογικά
ανά ηµέρα, κατά τρόπο που την 1.12.2011, το Εγγυηµένο
Έσοδο να ανέλθει στα 70.000 ευρώ ανά MW διαθέσιµης ισχύος και έτος. (Με τις ισχύουσες διατάξεις το ύψος του
Εγγυηµένου Εσόδου ανέρχεται σε 70.000 ευρώ ανά MW
διαθέσιµης ισχύος και έτος για έναρξη εµπορικής λειτουργίας του σταθµού µέχρι 1.7.2009, ενώ µειώνεται αναλογικά ανά ηµέρα, για σταθµό µε έναρξη εµπορικής λειτουργίας από 1.7.2009 µέχρι 1.12.2009, ώστε την 1.12.2009 να
διαµορφωθεί στις 55.000 ευρώ).
iii) Αυξάνεται σε πέντε (5) έτη, από τη θέση του σταθµού σε εµπορική λειτουργία [από τρία (3) που ισχύει σήµερα], ο χρόνος χορήγησης του ανωτέρω Εγγυηµένου Εσόδου.
στ. Επιτρέπεται, για τη Χερσόνησο του Άθω, η εγκατάσταση και λειτουργία έργων Α.Π.Ε. από αυτόνοµους παραγωγούς, αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των λειτουργικών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών και
της Ιεράς Κοινότητος, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
ζ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που κυρώθηκε µε το
ν. 2859/2000 και προβλέπονται τα ακόλουθα:
i) Ο προβλεπόµενος εφάπαξ διακανονισµός που ενεργείται µέσα στο ίδιο έτος, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιµοποίησης
αυτών σε φορολογητέες πράξεις κατά τη διάρκεια της
προβλεπόµενης πενταετούς περιόδου διακανονισµού της
έκπτωσης του φόρου που ενεργήθηκε, εφαρµόζεται και
για παράδοση έργων σύνδεσης σταθµών αυτοπαραγωγής
ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆ΕΗ Α.Ε.
ή του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο
ν. 2773/1999.
ii) Ως αγαθά επένδυσης για την εφαρµογή των διατάξεων του παραπάνω Κώδικα εξαιρούνται και οι δαπάνες που
καταβάλλει η επιχείρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 2773/1999, για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου
σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης
παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆ΕΗ Α.Ε. ή του ∆ΕΣΜΗΕ
Α.Ε..
η. Ορίζεται ότι, ποσοστό επί της εισφοράς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.), που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 1730/1987, αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού που χειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ
Α.Ε.) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999. Το ύψος του πα-

ραπάνω ποσοστού, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσής
του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
κ.υ.α..
θ. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής στον ∆ΕΣΜΗΕ
Α.Ε., µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηµατοδότηση έργων και µελετών που υλοποιούνται απ' αυτόν, χωρίς τον
περιορισµό να είναι τελικός δικαιούχος, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 2860/2002 (δηλ. να δικαιούται χρηµατοδότηση µόνο στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης).
ι. Καταργούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ.
333/2000 (Καταστατικό της ∆ΕΗ Α.Ε.) και παρέχεται πλέον σε µετόχους της ∆ΕΗ Α.Ε. (πλην του ∆ηµοσίου), που
κατέχουν πάνω από 5% του µετοχικού της κεφαλαίου, το
δικαίωµα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
και για το ποσοστό που υπερβαίνει το 5%.
ια. Επεκτείνεται η ισχύουσα ρύθµιση µε την οποία για
την πρόσληψη προσωπικού από τη ∆ΕΗ Α.Ε. προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι ∆ήµων ή Κοινοτήτων της περιοχής που είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο της ∆ΕΗ Α.Ε. και σε
κατοίκους περιοχών που λειτουργούν λιγνιτωρυχεία που
τα εκµεταλλεύονται άλλες επιχειρήσεις, εφόσον ο παραγόµενος λιγνίτης διατίθεται αποκλειστικά στη ∆.Ε.Η..
ιβ. Προβλέπεται ότι, για την κάλυψη των αναγκών που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του υπό
ψήφιση νόµου, η διάρκεια των συµβάσεων που έχουν συναφθεί κατ' εφαρµογή της παρ. 10 του άρθρου 34 του
ν. 3734/2009, παρατείνεται µέχρι 31.12.2012. [Με την παραπάνω ρύθµιση συστήθηκαν στη Γραµµατεία της Ρυθµιστικής αρχής ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) είκοσι (20) θέσεις µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των οποίων
οι συµβάσεις λήγουν αυτοδίκαια στις 30.6.2010].
ιγ. Συµπληρώνεται το άρθρο 1 του ν. 3175/2003 και ορίζεται ότι, η θερµότητα γεωλογικών σχηµατισµών και υπόγειων ρευστών θερµοκρασίας µικρότερης των 70°C και
βάθους έως 300 µέτρων, από την επιφάνεια του εδάφους,
που προορίζεται για θερµικές χρήσεις και η αξιοποίησή
της γίνεται µε επανέγχυση ή µε ενδιάµεσο τρόπο, εξαρτάται από τις διατάξεις του ν. 3175/2003.
ιδ. Προβλέπεται ότι, µέχρι την έγκριση του Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για τις Υδατοκαλλιέργειες και για χρονικό διάστηµα
µέχρι δύο (2) έτη, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου, για την ίδρυση, νέων µονάδων υδατοκαλλιέργειας
καθώς και για τη µετεγκατάσταση, εκσυγχρονισµό, επέκταση ή τροποποίηση υφιστάµενων µονάδων, σε περιοχές
που δεν έχουν εγκριθεί χωροταξικά, ρυθµιστικά κ.λπ. σχέδια, η απαιτούµενη βάσει των ισχυουσών διατάξεων προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση, γίνεται µετά από συνεκτίµηση των διαθεσίµων στοιχείων
του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού, όπως ειδικότερα αναφέρεται.
(άρθρο 12)
13. Γνωστοποιούνται και στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τόσο τα στοιχεία διαµόρφωσης των εργοστασιακών τιµών, όσο και των πραγµατικών τιµών διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων
που διατίθενται στην εγχώρια αγορά (σήµερα γνωστοποιούνται µόνο στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), κ.λπ..
(άρθρο 13)
14.Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 2971/2001 σχετικά µε τον αιγιαλό, την παραλία και τα
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θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ειδικότερα επαναπροσδιορίζονται : (i) οι περιπτώσεις έργων για τα οποία δεν απαιτείται
ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας
(ii) η διαδικασία παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης
των οριζόµενων χωρικών περιοχών για την εγκατάσταση
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,
κ.λπ..
(άρθρο 14)
15.α. Τίθενται διάφορες µεταβατικές διατάξεις.
β. Αναφέρεται ότι από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή ρυθµίζει διαφορετικά τα ίδια θέµατα.
(άρθρα 15 και 16)
16. Προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
(άρθρο 17)
νόµου.
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. Τακτικός προϋπολογισµός
1.Ετήσια δαπάνη ύψους 52.000 ευρώ περίπου από την
αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας για Α.Π.Ε..
(άρθρο 11)
2.Ετήσια δαπάνη από την :
α. εκπόνηση στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικών θαλάσσιων
πάρκων,
(άρθρο 6 παρ. 2)
β. ανάληψη του κόστους εκπαίδευσης των ενεργειακών
επιθεωρητών.
(άρθρο 10 παρ. 8)
3. Ετήσια ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα καταβολής:
α. αµοιβής του ΚΑΠΕ για τη γραµµατειακή, τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξη που παρέχεται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για
την έκδοση των αδειών εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ,
(άρθρο 3 παρ. 2)
β. αµοιβής στα µέλη της επιτροπής ελέγχου της διαδικασίας κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 26.400 ευρώ περίπου,
(άρθρο 10 παρ. 8)
γ. αποδοχών σε αποσπασµένους στην Αυτοτελή Υπηρεσία για ΑΠΕ υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 11)
4. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ περίπου από την
προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας για Α.ΠΕ..
(άρθρο 11)
5. Ετήσια απώλεια εσόδων λόγω πρόβλεψης ειδικού
διακανονισµού έκπτωσης-συµψηφισµού του ΦΠΑ σε παραγωγούς κατά τη διαδικασία µεταβίβασης των έργων
σύνδεσης στη ∆ΕΗ ΑΕ και στον ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ (άρθρο 12,
παρ.15,16), η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
6. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 182.000 ευρώ
περίπου από την κατάργηση :
α. του τµήµατος ΑΠΕ (22.000 ευρώ),
(άρθρο 11)
β. της υφιστάµενης επιτροπής για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(160.000 ευρώ).
(άρθρο 11)
7. Ετήσια αύξηση εσόδων από την :
α. καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης από την παραχώρηση εδάφους για την κατασκευή έργων σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του αδειούχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,
(άρθρο 4)
β. είσπραξη αυξηµένου ΦΠΑ λόγω µεταβολής του τρό-

που τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας,
(άρθρο 5 παρ. 2)
γ. καταβολή ανταλλάγµατος από την εν όλω ή εν µέρει
παραχώρηση εκµετάλλευσης των θαλάσσιων αιολικών
πάρκων.
(άρθρο 6 παρ. 6)
8.Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τυχόν επιβολή προστίµων :
i) στους παραβάτες των υποχρεώσεων και των όρων
των προγραµµάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον
αριθµό και τη βαρύτητα των παραβάσεων καθώς και από
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,
(άρθρο 10 παρ. 9)
ii) στους ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις
(άρθρο 10 παρ. 8)
τους.

Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα χρηµατοδότησης (i) εργασιών σε οικίες µε σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής τους απόδοσης και τη χρήση Α.Π.Ε..
(άρθρο 10 παρ. 9)
(ii) έργων και µελετών που υλοποιούνται από την
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ΑΕ.
(άρθρο 12 παρ.18)
Β. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
α. Ετήσια απώλεια των εσόδων τους ύψους 2.500.000
ευρώ από την :
- απαλλαγή από το σχετικό ειδικό τέλος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
(άρθρο 7 παρ. 1)
- ανακατανοµή του σχετικού ποσοστού απόδοσης του
ειδικού τέλους που επιβάλλεται στους οριζόµενους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
(άρθρο 7 παρ. 3)
β. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη µη καταβολή τέλους
λόγω προσωρινής κατάληψης πεζοδροµίου κατά την εκτέλεση εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 10 παρ. 9)

Γ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (ανώνυµη εταιρεία επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια µείωση των εσόδων της από τον περιορισµό των
εσόδων που εισπράττει από την εισφορά του άρθρου 14
του ν. 1730/1987, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 12 παρ. 17)

∆. Επί του προϋπολογισµού της Ρ.Α.Ε. (ανεξάρτητη αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
∆απάνη ποσού 1.700.000 ευρώ περίπου από την παράταση για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών των συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου που απασχολείται στη Ρ.Α.Ε. (λήγουν
30.6.2010).
(άρθρο 12 παρ. 21)

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ)
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
1. Μείωση των εσόδων του από τη µη καταβολή του
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σχετικού ανταποδοτικού τέλους λόγω διεύρυνσης των
κατηγοριών έργων για τα οποία δεν απαιτείται Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση.
(άρθρο 3 παρ. 1)
2. Ετήσια αύξηση των εσόδων του από την :
(i) απόδοση ποσοστού επί του ειδικού τέλους που επιβάλλεται στους οριζόµενους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 750.000 ευρώ
περίπου,
(άρθρο 7 παρ. 3)
(ii) απόδοση των προβλεπόµενων παραβόλων για εγγραφή στα οικεία Μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και για τη διαχείριση αυτών,
(άρθρο 10 παρ. 8)
3. Ενδεχόµενη ετήσια αύξηση εσόδων από την επιβολή
προστίµων σε όσους παραβιάζουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Αυτοτελή Υπηρεσία ΑΠΕ. (άρθρο 11)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ΚΑΠΕ (Ν.Π.Ι.∆. επιγορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την αµοιβή του ΚΑΠΕ
για τις παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.
(άρθρο 3 παρ. 2)
Ζ. Επί του προϋπολογισµού του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.)
(ανώνυµη εταιρεία στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας
συµµετέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοστό τουλάχιστον 51%)
1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του ποσού που χορηγείται ως οικονοµικό κίνητρο, υπό τη µορφή εγγυηµένου
εσόδου, σε νέους αεριοστροβιλικούς σταθµούς κατά τα οριζόµενα και από τη χορήγηση για δύο (2) επιπλέον έτη
του παραπάνω κινήτρου.
(άρθρο 12, παρ.13)
2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την τυχόν κατάπτωση εγγυήσεων ή ποινικών ρητρών φορέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, οι οποίες έχουν παρασχεθεί
κατά τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων.
(άρθρο 3 παρ. 2)
3. Ετήσια αύξηση των πόρων του από την απόδοση: (i)
των εσόδων που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των
αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
(άρθρο 7 παρ. 2), (ii) ποσοστού επί της προβλεπόµενης εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ στον οριζόµενο ειδικό λογαριασµό.
(άρθρο 12 παρ. 17)
4. Ενδεχόµενη ετήσια αύξηση των πόρων του λόγω της
δυνατότητας χρηµατοδότησης του µέσω του Π.∆.Ε..
(άρθρο 12 παρ.18)

Η. Επί του προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα εφαρµογής
του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις των ανωτέρω
φορέων.
(άρθρο 5 παρ. 8)

Αθήνα 22 Απριλίου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη - Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «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»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού:
Τακτικός προϋπολογισµός
1.Ετήσια δαπάνη ύψους 52.000 ευρώ περίπου από την
αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας για Α.ΠΕ..
(άρθρο 11)
2.Ετήσια δαπάνη από την :
α. εκπόνηση στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικών θαλάσσιων
πάρκων,
(άρθρο 6 παρ. 2)
β. ανάληψη του κόστους εκπαίδευσης των ενεργειακών
επιθεωρητών.
(άρθρο 10 παρ. 8)
3.Ετήσια ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα καταβολής:
α. αµοιβής του ΚΑΠΕ για τη γραµµατειακή, τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξη που παρέχεται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για
την έκδοση των αδειών εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ,
(άρθρο 3 παρ. 2)
β. αµοιβής στα µέλη της επιτροπής ελέγχου της διαδικασίας κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 26.400 ευρώ περίπου,
(άρθρο 10 παρ. 8)
γ. αποδοχών σε αποσπασµένους στην Αυτοτελή Υπηρεσία για ΑΠΕ υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 11)
4. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ περίπου από την
προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας για Α.Π.Ε..
(άρθρο 11)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό.
5.Ετήσια απώλεια εσόδων λόγω πρόβλεψης ειδικού
διακανονισµού έκπτωσης-συµψηφισµού του ΦΠΑ σε παραγωγούς κατά τη διαδικασία µεταβίβασης των έργων
σύνδεσης στη ∆ΕΗ ΑΕ και στον ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ (άρθρο 12,
παρ.15,16), η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα χρηµατοδότησης (i) εργασιών σε οικίες µε σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής τους απόδοσης και τη χρήση Α.Π.Ε.
(άρθρο 10 παρ. 9)
(ii) έργων και µελετών που υλοποιούνται από την
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. ΑΕ.
(άρθρο 12 παρ. 18)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Π.∆.Ε.

Β. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α' βαθµού
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
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α. Ετήσια απώλεια των εσόδων τους ύψους 2.500.000
ευρώ από την :
απαλλαγή από το σχετικό ειδικό τέλος των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
(άρθρο 7 παρ. 1)
ανακατανοµή του σχετικού ποσοστού απόδοσης του ειδικού τέλους που επιβάλλεται στους οριζόµενους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
(άρθρο 7 παρ. 3)
β. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη µη καταβολή τέλους
λόγω προσωρινής κατάληψης πεζοδροµίου κατά την εκτέλεση εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα,.
(άρθρο 10 παρ. 9)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των Ο.Τ.Α..

Γ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (ανώνυµη εταιρεία επιγορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια µείωση των εσόδων της από τον περιορισµό των
εσόδων που εισπράττει από την εισφορά του άρθρου 14
του ν. 1730/1987, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 12 παρ. 17)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων της ΕΡΤ ΑΕ..

Ζ. Επί του προϋπολογισµού Ν.Π.Α.Α. ή Ν.Π.Ι.Α. ιιτι κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα εφαρµογής
του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις των ανωτέρω
φορέων.
(άρθρο 5 παρ. 8)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
που θα εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των οικείων
φορέων.
Αθήνα 23 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ι. Ραγκούσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. Μπιρµπίλη

∆. Επί του προϋπολογισµού της Ρ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
∆απάνη ποσού 1.700.000 ευρώ περίπου από την παράταση για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών των συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου που απασχολείται στη Ρ.ΑΕ. (λήγουν
30.6.2010).
(άρθρο 12 παρ. 21)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής.

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ)
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Μείωση των εσόδων του από τη µη καταβολή του σχετικού ανταποδοτικού τέλους λόγω διεύρυνσης των κατηγοριών έργων για τα οποία δεν απαιτείται Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση.
(άρθρο 3 παρ. 1)
Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του ΕΤΕΡΠΣ.

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ
Α.Ε.) (ανώνυµη εταιρεία στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοστό τουλάχιστον 51%)
Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του ποσού που χορηγείται ως οικονοµικό κίνητρο, υπό τη µορφή εγγυηµένου
εσόδου, σε νέους αεριοστροβιλικούς σταθµούς κατά τα οριζόµενα και από τη χορήγηση για δύο (2) επιπλέον έτη
του παραπάνω κινήτρου.
(άρθρο 12, παρ. 13)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.

