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 Γηα ηελ νξζή θαη θαηά εληαίν ηξφπν εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ 3468/ 

2006 «Παπαγωγή Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ από Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ και Σςμπαπαγωγή 

Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υψηλήρ απόδοζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 129)
1
 απφ φιεο 

ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο παξέρνληαη θαησηέξσ νη πξψηεο νδεγίεο 

θαηά θεθάιαην ηνπ λφκνπ. Με θξηηήξην ηελ ηήξεζε ηεο έθηαζεο ηεο παξνχζαο ζε ινγηθά 

φξηα έκθαζε δίλεηαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη νπζηψδε αιιαγή ζε ζρέζε κε ην 

πξνυθηζηάκελν θαζεζηψο ελψ παξαιείπεηαη αλαθνξά ζε άιιεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή 

εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Κεθάλαιο Α’ – κοπόρ και οπιζμοί (άπθπα 1-2) 

  Με ην άξζξν 1 νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ σο κέζνπ ελζσκάησζεο ηεο βαζηθήο 

Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια κε 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πξνσζείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξ-

γεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ θαη κέζσ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφ-

δνζεο. 

  Με ην άξζξν 2 δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ θχξησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λφκν 

θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’ 286) γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3175/2003 

(ΦΔΚ Α’ 207) γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3426/2005 (ΦΔΚ Α’ 309) κε ην ίδην αληηθείκελν θαη ηέινο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 

2001/77/ΔΚ. 

                                                 
1
 Σν θείκελν ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη αγγιηθή κεηάθξαζή ηνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Αλάπηπμεο ypan.gr 
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Κεθάλαιο Β’ – ‘Αδεια παπαγωγήρ (άπθπα 3-5) 

  ην άξζξν 3 αληηκεησπίδεηαη ην ζνβαξφ ζέκα ηεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ παξαγσγήο. Ωο 

πξνο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα παξαγσγήο ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε ΡΑΔ δηαβηβάδεη ηελ 

Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
2
 ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεην-

δφηεζε Τπεξεζία θαη ππνβάιιεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο κφλν 

αθνχ πεξηέιζεη ζ΄ απηή ε γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

Με ηελ έλλνηα απηή ζηελ άδεηα παξαγσγήο ελζσκαηψλεηαη ε θαη’ αξρή ζπλαίλεζε ηεο πν-

ιηηείαο σο πξνο ην επηηξεπηφ ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βειηηψλεηαη ην πξνεγνχ-

κελν θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 1 ηνπ Ν. 2773/1999 φπνπ ε ΡΑΔ αζθνχζε νηνλεί 

θαζήθνληα Τπεξεζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο αθνχ ζα κπνξνχζε επ’ επθαηξία ηεο 

δηαηχπσζεο ηεο γλσκνδφηεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο λα απνθιείζεη γηα πεξηβαι-

ινληηθνχο ιφγνπο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είρε θαλ ππάξμεη ρεηξηζκφο ζρεηηθψλ αηηε-

κάησλ απφ ηηο θαζ’ χιε θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφ-

ηεζεο.  

    Οπζηαζηηθή είλαη ε ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 πνπ επηβάιιεη ηελ χπαξμε αλεκν-

ινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ εθηειεζηεί απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο θαηά DIN-EN 

ISO/IEC 17025. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ν ππαξθηφο θίλδπλνο καηαηψζεσο ζνβα-

ξψλ θαηά ηα άιια επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ κεηά ηε δηαπίζησζε θαηά ηε θάζε έλαξμεο 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ φηη ην πξαγκαηηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ππν-

ιείπεηαη ηνπ εθηηκεζέληνο ζε βαζκφ θαζηζηψληα ηελ επέλδπζε κε βηψζηκε. Δπίζεο ζεκαλ-

ηηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 κε ηελ νπνία 

επηβάιιεηαη ζπλεξγαζία ηεο ΡΑΔ κε ηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή γηα ηνλ θαηαξράο θαζνξηζκφ 

ηνπ ηξφπνπ θαη ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ πξνο αδεηνδφηεζε ζηαζκνχ κε ην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξνζδνθία ηθαλνπνίεζεο αηηεκάησλ γηα ιήςε άδεηαο 

παξαγσγήο ζε πεξηνρέο κε θνξεζκέλν ειεθηξηθφ ρψξν θαη έιιεηςε πξννπηηθψλ θαηα-

ζθεπήο έξγσλ ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

νξαηφ κέιινλ. 

    ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδεηαη ζε 25 έηε ε θαη’ αξρή δηάξθεηα ηεο άδεηαο παξαγσ-

γήο θαη ε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο παξάηαζεο ηεο. Με ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο επίζεο πξνβιέ-

πεηαη φηη εάλ ζε 24 κήλεο (ή 36 κήλεο ζε πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ ιατθήο βάζεο) δελ έρεη 

εθδνζεί θαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ζα αλαθαιείηαη ε άδεηα παξαγσγήο. ηνπο ιφγνπο 

παξάηαζεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 24 κελψλ δελ ζα ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο 

δηθαζηηθήο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή έγθξηζεο αλαγθαίαο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή θαζπζηέξεζεο κε νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο παξαγσγήο. Ρεηή κλεία γίλεηαη ζην φηη δελ ζπληζηνχλ ιφγν παξάηαζεο 

ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ιφγσ κεηαβνιήο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ θαηφρνπ 

ηεο, ή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ή ηεο εγθαηεζηεκέλεο ή ηεο κέγηζηεο ηζρχνο, θαζψο θαη ε 

κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ζε άιιν πξφζσπν. 

                                                 
2
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαζεζηψο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο εγθαηαζηάζεσλ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπα-

ξαγσγήο δηέπεηαη θπξίσο απφ ηηο πξφζθαηεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 104247/ΔΤΠΔ/ΠΔΥΩΓΔ/ 

25.5.2006 (ΦΔΚ Β’ 663) θαη 104248/ΔΤΠΔ/ΠΔΥΩΓΔ/25.5.2006 (ΦΔΚ Β’ 663) θαη δελ ηζρχεη πιένλ ε θνη-

λή ππνπξγηθή απφθαζε 1723/2003 (ΦΔΚ Β’ 552). Γηεπθξηλίζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ απνθά-

ζεσλ δφζεθαλ κε ηελ εγθχθιην 107100/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ/29.8.2006. 
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    Σν άξζξν 4 αζρνιείηαη κε ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο 

θαη δελ αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα νξζήο εθαξκνγήο. Πάλησο εηδηθά γηα ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη ελδερφκελν λα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο γηα θαηάηκεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ζε ππνζχλνια ηζρχνο κηθξφηεξεο απηήο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

άδεηα κε ζθνπφ θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο ηηκνιφγεζεο πνπ 

εηζάγεη ην άξζξν 13 ηνπ λένπ λφκνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ε ΡΑΔ θαηά ηελ 

εμέηαζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο 

παξαγσγήο αιιά θαη νη θνξείο φπσο ν ΓΔΜΗΔ θαη ε ΓΔΗ επ’ επθαηξία ηεο δηαηχπσζεο 

φξσλ ζχλδεζεο θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο λα εμε-

ηάδνπλ ηε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ γηα δηαπίζησζε ηπρφλ ππαίηηαο θαηάηκεζεο
3
. 

Γειαδή απφ ηε θχζε ησλ δηαηάμεσλ θαίλεηαη φηη ε Γηνίθεζε λνκηκνπνηείηαη λα πξνβαίλεη 

θαη’ εμαίξεζε ζε έιεγρν ηίηιν ηδηνθηεζίαο. 

   Τπελζπκίδεηαη φηη απνκνλσκέλα κηθξνδίθηπα θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξν 1 παξ. 4 

ηνπ Ν. 3426/2005 είλαη ηα δίθηπα θάζε Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ ην νπνίν είρε θαηά 

ην έηνο 1996 ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο κηθξφηεξε ησλ 500  GWh, ήηνη ην 

ζχλνιν ησλ 30 απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ ηεο λεζησηηθήο ρψξαο εθηφο ηεο Κξήηεο πνπ θαηά 

ην ελ ιφγσ έηνο είρε θαηαλάισζε κεγαιχηεξε ηνπ ελ ιφγσ νξίνπ. 

    Σν άξζξν 5 ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηζρχνληα ζήκεξα θαλνληζκφ πνπ πεξη-

ιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ειεθηξνπαξαγσγήο ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ΑΠΔ, θαζψο θαη ηήξεζεο εηδηθνχ κεηξψνπ πνπ ζα απεηθνλίδεη θάζε ζηηγκή ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα απφ άπνςε αδεηνδνηήζεσλ. 

  Σν άξζξν 6 ξπζκίδεη ην ηδηάδνλ θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ πβξηδηθψλ ζηαζκψλ. πγθε-

θξηκέλα νξίδεηαη φηη ηα αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

αλαιπηηθή κειέηε γηα ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ ζηα 

ειεθηξηθά δίθηπα ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ κε έκθαζε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο δπλα-

ηφηεηαο παξνρήο εγγπεκέλεο ηζρχνο. Δπίζεο ζηα αηηήκαηα ζα πεξηιακβάλεηαη πξφηαζε 

ηηκνιφγεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο θαη ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηεο 

ελέξγεηαο πνπ ζα απνξξνθά ν ζηαζκφο απφ ην Γίθηπν γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο. 

Κεθάλαιο Γ’ – Δγκαηάζηαζη ζηαθμών παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από Α.Π.Δ. 

και .Ζ.Θ.Τ.Α. και διάθεζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (άπθπα 7-12) 

   ην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη φηη νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ζα κπνξνχλ λα εγθαζί-

ζηαληαη ζε γήπεδν ή ζε ρψξν επί ησλ νπνίσλ ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα λφκηκεο ρξήζεο, δάζε 

ή δαζηθέο εθηάζεηο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 58 ηνπ Ν. 998/1979 (ΦΔΚ Α’ 

289) γηα έγθξηζε επέκβαζεο ζε πεξηνρέο κε ππαγφκελεο ζηηο πιένλ άγνλεο αιιά έρνπζεο 

δαζηθφ ελδηαθέξνλ ή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1734/1987 (ΦΔΚ Α’ 189) γηα παξαρψξεζε ζε 

πεξηνρέο άγνλεο ήηνη κε πεξηνξηζκέλν δαζνπνληθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, 

                                                 
3
 Τπελζπκίδεηαη ην αλάινγν ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 690/ 

1948 (ΦΔΚ Α’ 135), φπσο ε δηάηαμε απηή επαλήιζε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 651/1977 (ΦΔΚ Α’ 

207) φπνπ νξίδεηαη φηη απνγνξεχεηαη ε ππαίηηα θαηάηκεζε νηθνπέδσλ επαγνκέλε ηε δεκηνπξγία νηθνπέδσλ 

κε αξηίσλ ελψ πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη είλαη εμππαξρήο απνιχησο άθπξε θάζε δηθαηνπξαμία πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν απαγνξεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο. 
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θαζψο θαη ζε αηγηαιφ, παξαιία, ζάιαζζα ή ππζκέλα ηεο κεηά απφ παξαρψξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2971/2001  (ΦΔΚ Α’ 285). 

   Με ην άξζξν 8 επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θαζεζηψο έθδνζεο αδεηψλ εγθαηά-

ζηαζεο αθνχ γηα ηα έξγα ηεο 2
εο

 ππνθαηεγνξίαο ηεο Α’ θαηεγνξίαο θαη ηεο 3
εο

 ή 4
εο

 ππν-

θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ Α’ 160) πξνβιέπεηαη φηη εάλ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο δελ εθδψζεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία 15 εκεξψλ ηφηε γηα ηελ έθδνζε απηήο αξκφδηνο θαζίζηαηαη ν Τπνπξγφο Αλά-

πηπμεο πνπ εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε ζε 30 εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ’ απηφλ ζρεηη-

θνχ αηηήκαηνο ζπλνδεπφκελνπ φπσζδήπνηε απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ. Δμάιινπ γηα έξγα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 1
ε
 ππνθαηεγνξία ηεο Α’ θαηεγνξίαο, 

θαζψο θαη έξγα φισλ ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο RAMSAR
4
, Natura 2000

5
, εζληθνχο δξπκνχο

6
 θαη αηζζεηηθά δάζε

7
 ε άδεηα 

εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη εμππαξρήο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

   Με ην ίδην άξζξν νξίδεηαη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ 

πνπ είλαη ή θαηέζηε αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.  

   ην άξζξν 9 θαλνλίδεηαη ην θαζεζηψο έληαμεο ζηαζκψλ ζην χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδε-

κέλν Γίθηπν κε άξζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 2773/1999 

πνπ έζεηε φξην ηα 50 MW. Δηδηθά γηα ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα ην φξην ηζρχνο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ πξφζβαζε δηακνξθψλεηαη πιένλ ζηα 15 

MW. Σν φξην ησλ 35 MW δηαηεξείηαη γηα δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο 

κέζσ ΗΘΤΑ ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ΑΠΔ ή ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

ΑΠΔ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απηνπαξαγσγψλ.   

   Δηδηθά νη κνλάδεο ειεγρφκελεο παξαγσγήο πβξηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ απν-

ζεθεπκέλε ελέξγεηα απφ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ηνπ ζηαζκνχ εληάζζνληαη ζην χ-

ζηεκα ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη θάζε θνξά ν Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο γηα 

πδξνειεθηξηθά έξγα ηζρχνο αλψηεξεο ησλ 15 MW. Δπίζεο ζα είλαη δπλαηή ε απνξξφθεζε 

ελέξγεηαο απφ ην χζηεκα ή δηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν γηα ηελ πιήξσζε ηνπ κέζνπ απνζή-

θεπζεο κεηά απφ δήισζε απεπζπλφκελε ζην Γηαρεηξηζηή. 
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 Πξφθεηηαη γηα δέθα πγξφηνπνπο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηεζλή ζπλζήθε πνπ 

ππνγξάθηεθε ζην Ρακζάξ ησλ Ιλδηψλ ην 1971 θαη απφ ηε ρψξα καο. Η θχξσζε ηεο ζπλζήθεο έγηλε κε Ν.Γ. 

191/1974. 

5
 Πξφθεηηαη θαηά βάζε γηα πεξηνρέο πεξηιακβαλνκέλεο ζην Δπξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν Natura 2000 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ. Οη ραξαθηεξηζκέλνη βηφηνπνη αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 234 απφ ηνπο 

νπνίνπο 52 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πνπιηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ. 

6
 Ο φξνο εζληθνί δξπκνί αλαθέξεηαη ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή δαζηθή λνκνζεζία 

εκθαλίδνπλ εηδηθφ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ζπάληαο θαη πνιπζρηδνχο παλίδαο θαη ρισξίδαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα λεξά θαη ηελ αηκφζθαηξα. ηελ Διιάδα δέθα δάζε έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί θαη νξηνζεηεζεί θαηάιιεια σο εζληθνί δξπκνί αξρηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 856/1937 

(ΦΔΚ Α’ 367) πνπ κεηαγελέζηεξα κεηαθέξζεθαλ ζην Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ Α’ 7) πνπ απνηειεί ηνλ ηζρχνληα 

δαζηθφ θψδηθα ελψ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο εζληθνχο δξπκνχο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 996/1971 

(ΦΔΚ Α’ 192). 

7
 Ο φξνο αηζζεηηθά δάζε ραξαθηεξίδεη δαζηθέο εθηάζεηο ή θπζηθά ηνπία ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο, νηθνινγηθήο 

θαη ηνπξηζηηθήο αμίαο θαη ησλ νπνίσλ ε παλίδα, ρισξίδα θαη κνλαδηθφ θάιινο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 19 αηζζεηηθά δάζε. 
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  Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ξπζκίδνπλ ην θαζεζηψο έληαμεο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξα-

γσγήο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαη ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδνπλ φηη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ απνξξφθεζε ελέξγεηαο έρνπλ νη ζηαζκνί ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ, θαζψο θαη νη κνλάδεο 

ΑΠΔ ησλ πβξηδηθψλ ζηαζκψλ θαη έπεηαη ην πιεφλαζκα ελέξγεηαο πνπ παξάγεη απηνπαξα-

γσγφο κέζσ ΗΘΤΑ. 

    Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ζεκεηψλεηαη φηη φηαλ λέα εγθαηάζηαζε παξαγσ-

γήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν κέζσ ππν-

ζηαζκνχ κέζεο πξνο πςειή ηάζε πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα 

ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο πξνο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο βξίζθνπλ αλαινγηθή 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Κπ-

ξίνπ ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ νθείιεηαη αληάιιαγκα ρξήζεο 

δαζηθήο έθηαζεο
8
.   

   ην άξζξν 12 νξίδεηαη ν θαη’ αξρή ρξφλνο ηζρχνο ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξη-

θήο ελέξγεηαο ζε δέθα (10) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά δέθα (10) αθφκε έηε κε 

ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο έγγξαθεο δήισζεο ηνπ παξαγσγνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο απεπζπλφκελεο πξνθαλψο ζηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή. ‘Ηδε 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 3 εθδφζεθε ε ππνπξγηθή απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ.18359/ 

14.9.2006 (ΦΔΚ Β’ 1442), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ζπκβά-

ζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην χζηεκα θαη επίθεηηαη ε έθδνζε αληί-

ζηνηρεο απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ ηχπν θαη πεξηερφκελν ζπκβάζεσλ ζην Γίθηπν. 

Κεθάλαιο Γ’ –Σιμολόγηζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (άπθπα 13-18) 

    Η ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ρξήζε ΑΠΔ ή κέζσ ΗΘΤΑ γίλεηαη ζην 

άξζξν 13 κε δηαθνξνπνίεζε θαηά είδνο αλαλεψζηκνπ ελεξγεηαθνχ πφξνπ φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ θαησηέξσ ζπλνπηηθφ πίλαθα.   

Πηγή  ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ  

Σιμή Δνέπγειαρ (Δςπώ/MWh) 

Γιαζςνδεδε-

μένο ζύζηημα 

Μη διαζςνδεδε-

μένα νηζιά 

Αηνιηθή, πδξαπιηθή, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, βηνκάδα, αέξηα εθιπφκελα απφ ρψ-

ξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη 

βηναεξία, ινηπέο ΑΠΔ θαη ελέξγεηα κέζσ ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο 

73 84,6 

Αηνιηθά πάξθα ζηε ζάιαζζα 90 
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο κέρξη 100 kW πνπ εγθαζίζηαληαη ζε αθίλεην 

ηδηνθηεζίαο ή λφκηκεο θαηνρήο ή φκνξα αθίλεηα ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε ή λνκίκνπ 

θαηφρνπ 

450 500 

Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε ηζρχ 

κεγαιχηεξε ησλ 100 kW 
400 450 

Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ζπζηήκαηα άιιεο ηερλνινγίαο πιελ 

θσηνβνιηατθψλ κε ηζρχ κέρξη 5 MW 
250 270 

Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ζπζηήκαηα άιιεο ηερλνινγίαο πιελ 

θσηνβνιηατθψλ κε ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 5 MW 
230 250 
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 Δμάιινπ βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεχηεξνο ρξήζηεο ζπλδεζεί κε ηα πξναλα-

θεξφκελα έξγα ζχλδεζεο θαη ε θπξηφηεηα ηεο έθηαζεο αλήθεη ζην Γεκφζην, δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο απφ ην δεχηεξν ζηνλ πξψην γηα ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο πνπ αλαινγεί ζηα έξγα 

απηά θαη θαηά ην ηκήκα πνπ ν δεχηεξνο θάλεη ρξήζε. Σέηνηα ππνρξέσζε δελ έρεη νχηε ν Κχξηνο ηνπ Γηθηχνπ 

(θαη ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ), ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη ηα έξγα ζχλδεζεο 

θαη αληίζηνηρα ε θπξηφηεηα επί ηνπ εδάθνπο επ’ επθαηξία ηεο ζχλδεζεο ηνπ επφκελνπ θαηά ζπλέρεη ηνπ 

πξψηνπ ρξήζηε κε ηελ έλλνηα φηη ηέηνην αληάιιαγκα νπδέπνηε θαηαβιήζεθε απφ ηνλ πξψην ρξήζηε. 
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   Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα ηεο νπνίαο ε ηηκνιφγεζε 

επηηξέπεη πιένλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ αλέθηθηεο. Γεληθά ε 

ηηκνιφγεζε γίλεηαη θαη’ απινχζηεξν ηξφπν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο αθνχ 

δελ πξνβιέπεηαη πιένλ απνδεκίσζε ηνπ ζθέινπο ηζρχνο σο κέηξνπ ψζεζεο γηα επηινγή 

ειεθηξνπαξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί εγγχο ηνπ νλνκαζηηθνχ κεγέζνπο 

θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ πβξηδηθψλ 

ζηαζκψλ νχηε εθαξκνγή ζπληειεζηψλ δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα ην επίπεδν ηεο ηεθκαηξφ-

κελεο ρξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζηαζκνχ. Δηδηθά γηα ηνπο πβξηδηθνχο ζηαζκνχο ε απν-

δεκίσζε γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο δελ θαζνξίδεηαη ζην λφκν αιιά ζα απνηειεί φξν ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο παξαγσγήο κεηά απφ ζηάζκηζε ηεο απνδεκίσζεο δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο 

λενεηζεξρνκέλσλ κνλάδσλ ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο ε ηηκή ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη ζε πβξηδηθφ ζηαζκφ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα παξαγσγήο κε βάζε ην κέζν 

νξηαθφ κεηαβιεηφ θφζηνο ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο. Η ηηκή απηή 

δελ ζα κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ 125% ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη ν πβξηδηθφο 

ζηαζκφο γηα ηελ απνξξφθεζε ελέξγεηαο αλαγθαίαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο. Η ηειεπηαία απηή ηηκή επίζεο ζα θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα παξαγσγήο θαη ζα 

αληαλαθιά ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ βάζεο ηνπ απηφλνκνπ 

ζπζηήκαηνο θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πψιεζεο ελέξγεηαο γηα 

ζπγθεθξηκέλε, π.ρ. βηνκεραληθή ρξήζε. Οη επλντθέο απηέο ξπζκίζεηο δελ επεθηείλνληαη θαη 

ζηελ ελέξγεηα πνπ νη κνλάδεο ΑΠΔ ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ εγρένπλ απεπζείαο ζην Γίθηπν 

αιιά ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη φπσο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13. Πεξαηηέξσ ζηνλ παξαγσγφ 

ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ δίλεηαη ελαιιαθηηθά ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεη ζηηο κνλάδεο ΑΠΔ ηνπ ζηαζκνχ θαη εγρέεη απεπζείαο ζην Γίθηπν κε ηελ ελέξγεηα 

πνπ απνξξνθά απφ ην Γίθηπν γηα ηελ πιήξσζε ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο. 

    ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 γίλεηαη ξεηή πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε κειινληηθήο ζχλ-

δεζεο απηφλνκνπ λεζηνχ κε ην ζχζηεκα δελ ζα ζίγνληαη νη ελ ελεξγεία ζπκβάζεηο αγνξα-

πσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά δελ ζα είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπο κε ην ίδην 

θαζεζηψο ηηκψλ . 

    ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ξπζκίδεηαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηη-

κψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηε βάζε ηεο κεζνζηαζκηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο 

ΓΔΗ φπσο εγθξίλνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. Η ξχζκηζε επεθηείλεηαη 

θαη πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ απειεπζέξσζεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νξίδνληαο 

φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζα γίλεηαη δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ 

ηεο ΓΔΗ, ε αλαπξνζαξκνγή ζα ιακβάλεη ρψξα εληαία γηα φιεο ηηο ηηκέο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ζε επίπεδν 80% ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. 

  Σέινο ζηελ παξ. 7 γίλεηαη πξφβιεςε γηα εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πψιεζεο 

ελέξγεηαο πβξηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ηεο απνδεκίσζεο δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο .  

   Γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε εηδη-

θφηεξσλ ζεκάησλ ηνπ θιάδνπ ζην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε απφ ηε ΡΑΔ θαη ε 

έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο κε ελδεηθηηθφ 

ζηφρν ηα 500 ΜWpeak ζην δηαζπλδεδεκέλν θαη ηα 200 ΜWpeak ζηα απηφλνκα λεζηά. Ο 

επηκεξηζκφο ησλ 200 ΜWpeak ζηα επί κέξνπο απηφλνκα ζπζηήκαηα κεηά απφ ζρεηηθή κε-

ιέηε ηνπ νηθείνπ Γηαρεηξηζηή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζπζηήκαηνο.  
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   Παξφηη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζα ηζρχνπλ θαη’ αξρή νη ηηκέο 

ηνπ άξζξνπ 13 ζα είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Κεθάλαιο Δ’ – Δγγςήζειρ πποέλεςζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (άπθπα 15-18) 

    Με ηα άξζξα απηά εηζάγεηαη ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ν ζεζκφο ησλ εγγπήζεσλ 

πξνέιεπζεο κε ηε κεηαθνξά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ θαηά 

ην πξφηππν ηεο Γαληθήο λνκνζεζίαο. 

    Με ηηο εηζαγφκελεο ξπζκίζεηο νξίδνληαη νη αξκφδηνη θαηά πεξίπησζε θνξείο έθδνζεο 

ησλ εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ΓΔΜΗΔ γηα ην δηαζπλδεδεκέλν χζηε-

κα, ε ΓΔΗ γηα ην Γίθηπν, ην ΚΑΠΔ γηα ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα. Παξάιιεια ε ΡΑΔ πνπ 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

νξίδεηαη σο θνξέαο ειέγρνπ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ απνηειεζκα-

ηηθή εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν ησλ εγγπή-

ζεσλ πξνέιεπζεο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπο, ν ηξφπνο κεηαβίβαζεο θαη ε ηήξεζε 

εηδηθνχ κεηξψνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.  

Κεθάλαιο Σ’ – Όπγανα ςνηονιζμού και Πποώθηζηρ Δπενδύζεων ζηοςρ Σομείρ 

Α.Π.Δ. και .Ζ.Θ.Τ.Α. (‘Απθπα 19-23) 

    Με ην άξζξν 19 ζπληζηάηαη επηηξνπή πξνψζεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κεγάιεο θιίκα-

θαο, ήηνη έξγσλ άλσ ησλ 30 εθαη. Δπξψ κε επξεία ζπκκεηνρή ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

ζε επίπεδν γεληθψλ γξακκαηέσλ θαη άιισλ θνξέσλ, θαζψο θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ 

κε θχξην έξγν ην ζπληνληζκφ θαη θαηεχζπλζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια ε 

επηηξνπή εμεηάδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε θάζε αλαθπφκελνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη 

δηακεζνιαβεί κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επελδπηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

    Με ην άξζξν 20 ζπληζηάηαη επηηξνπή ζε επίπεδν δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Αλάπηπμεο θαη άιισλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο ΡΑΔ γηα ην ρεηξηζκφ ζεκά-

ησλ επελδχζεσλ κέρξη ηνπ χςνπο ηεο πξνεγνχκελεο επηηξνπήο. Η επηηξνπή επηιακβάλεηαη 

απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεκα ελδηαθεξνκέλνπ ή θαη παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 19. Η επηηξνπή εμεηάδεη θάζε ππφζεζε επέλδπζεο θαη κεξηκλά γηα 

ηελ επίιπζε ησλ αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ 

     Με ην άξζξν 21 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε θαη δεκνζηνπνίεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλά-

πηπμεο ηξηψλ θαηεγνξηψλ εζληθψλ εθζέζεσλ. πγθεθξηκέλα ε πξψηε θαηεγνξία εθζέζεσλ 

θαηαξηίδεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην ΚΑΠΔ κε αληηθείκελν ηελ αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο 

δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ, ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

θαη ηελ παξάζεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Δπίζεο αλά δηεηία ε ΡΑΔ 

ζπληάζζεη έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη εζηηάδεηαη 

ζηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε κε αλαθνξά ζηα ιακβαλφ-

κελα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα καδί κε αμηνιφγεζε ηνπο κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνψζεζεο ηνπ ηνκέα. Η έθζεζε απηή ζπκπιεξψ-

λεηαη κε πξνηάζεηο ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη εθαξκνγήο. Σέινο θάζε πέληε ρξφληα ε ΡΑΔ 

ζπληάζζεη αλαιπηηθή έθζεζε κε ζηνρνζεζία νξίδνληα δεθαεηίαο θαη ηαπηφρξνλε πεξη-

γξαθή ιεθζέλησλ ή κειεηψκελσλ κέηξσλ. 
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    Με ην άξζξν 22 θαζνξίδεηαη πιαίζην δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ πε-

ξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδί-

δνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ. 

   Με ην άξζξν 23 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν 

ζα θσδηθνπνηείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ελ γέλεη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξ-

γεηαο ψζηε λα εκπεδσζεί, πξνο φθεινο θπξίσο ησλ επελδπηψλ, ε αλαγθαία αζθάιεηα δη-

θαίνπ. 

Κεθάλαιο Ε’ – Σποποποιούμενερ διαηάξειρ (άπθπο 24) 

    Με ην ζηνηρείν Α παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 επέξρεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο βαζηθήο δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 998/1979 φπνπ ζηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ελζσ-

καηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο επέκβαζεο ζε δαζηθή έθηαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ησλ νπνίσλ αξκφδηεο είλαη νη θεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξη-

βάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ ‘Δξγσλ ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξη-

θέξεηαο εθφζνλ αξκφδηεο είλαη νη πεξηθεξεηαθέο ή λνκαξρηαθέο Τπεξεζίεο πεξηβάιινληνο. 

    Δπίζεο κε ηελ παξ. 2 ηνπ ζηνηρείνπ Α ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη φηαλ απαηηείηαη 

ραξαθηεξηζκφο γεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/1979, ε ζρεηηθή δηαδηθα-

ζία θηλείηαη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαι-

ινληηθψλ φξσλ, ε πξνζεζκία ηεο νπνίαο παξαηείλεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε δηαδηθαζία 

ραξαθηεξηζκνχ. 

     Με ην ζηνηρείν Β εηζάγεηαη θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 5 ηνπ Ν. 2244/1994 

(ΦΔΚ Α’ 168) ε δπλαηφηεηα ζπλδέζεσο απηνπαξαγσγνχ κε απεπζείαο γξακκή, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3426/2005  κε ην ρψξν θαηαλάισζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ρψξνη απηνί δελ είλαη φκνξνη, δειαδή δελ απαηηείηαη ε γξακκή απηή λα απνηειεί ηκήκα 

ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. 

    Με ην ζηνηρείν Γ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ Ν. 2773/1999 

φπσο ίζρπε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ην άξζξν 2 παξ. 11 ηνπ Ν. 2941/2001 (ΦΔΚ Α’ 

201) θαηαξγείηαη ην φξην ηζρχνο ησλ 900 kW γηα ηνπο εθεδξηθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ κε άδεηα παξαγσγήο αιιά νξίδεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζα 

απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο. 

   Με ην ζηνηρείν Γ εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο, ζπλερφκελνπ ή παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ή ππζκέλα ζάιαζζαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ θαηάιιειεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2971/2001 θαη παξάιιεια θαζνξίδεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Κεθάλαιο Ζ’ – Λοιπέρ διαηάξειρ (άπθπα 25-26) 

    Με ην άξζξν 25 ξπζκίδεηαη ην θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο χςνπο 3% πνπ, κε εμαίξεζε 

ηνπο παξαγσγνχο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο, επηβάιιεηαη ζε φιεο ηνπο παξαγσγνχο επί 

ησλ πξν ΦΠΑ ηηκψλ πσιήζεσο ηεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή. Με ην ίδην άξζξν 

ηεξκαηίδεηαη εθθξεκφηεηα πνπ ηαιαηπψξεζε επί ζεηξά εηψλ ηνπο επελδπηέο αθνχ 

πξνβιέπεηαη φηη δελ ζπληζηά παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3299/2004 

(ΦΔΚ Α’ 261) θαη πξνθαλψο ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ αλαπηπμηα-

θψλ λφκσλ ε πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ παξνρή δεκφζηαο ελίζρπζεο κεηαβί-
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βαζε ζηνλ θχξην ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ησλ έξγσλ επέθηαζεο γηα ηε ζχλδεζε ζηαζκψλ αλαλεψζηκεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ην χζηεκα ή Γίθηπν ηεο ρψξαο. 

   Με ην άξζξν 26 πνπ δελ αθνξά ηηο ΑΠΔ απινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ζπληέκλνληαη 

νη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο πνπ θαηέρνληαη απφ πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 

ΓΔΜΗΔ Α.Δ. πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2773/ 

1999. πγθεθξηκέλα θαζίζηαηαη δπλαηή κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο εθ-

δηδφκελε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΜΗΔ θαη γλψκε ηεο ΡΑΔ ε ηξνπνπνίεζε άδεηαο πα-

ξαγσγήο  πξνθεηκέλνπ λα ηζρχεη ππέξ πξνζψπνπ πνπ ππνθαηέζηεζε ηνλ αλάδνρν πνπ πξν-

έθπςε απφ ην δηαγσληζκφ θαη θαηείρε άδεηα παξαγσγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη 

ε θαηαζθεπή ζηαζκψλ ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ νηθν-

λνκηθή θαη ηερληθή δπλαηφηεηα αιιά δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ 

ΓΔΜΗΔ θαη δελ θαηείραλ άδεηα παξαγσγήο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε αλάινγε 

απηήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 7 ηνπ Ν. 1418/1984 (ΦΔΚ Α’ 23) γηα ηα δεκφζηα έξγα, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2940/2001 (ΦΔΚ Α’ 180), γηα ηηο «θαηαζθεπαζηηθέο 

θνηλνπξαμίεο» πνπ ζπληζηψληαη φρη πξηλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάιεςε δε-

κνζίνπ έξγνπ αιιά κεηά απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ. Δπίζεο ζην ίδην 

άξζξν πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ σο θξηηεξίνπ αλάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ρακειφ-

ηεξεο ηηκήο. 

Κεθάλαιο Θ’ - Μεηαβαηικέρ και ηελικέρ διαηάξειρ (’Απθπα 27-33) 

    Με ην άξζξν 27 παξ. 1 θαζνξίδεηαη ε ηχρε αηηεκάησλ εθθξεκψλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ κε ηε ξεηή πξφβιεςε φηη ε αμηνιφγεζε ηνπο κε ζθνπφ ηε ιήςε 

άδεηαο παξαγσγήο ζα δηελεξγεζεί κε ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκφ Αδεηψλ Παξαγσγήο θαη 

Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ηελ πξφζζεηε απαίηεζε ηεο πξνζθφκηζεο κεηξή-

ζεσλ (νη νπνίεο γηα ην αηνιηθφ δπλακηθφ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηεμαρζεί απφ πηζηνπνηεκέλν 

θνξέα), θαζψο θαη θαθέινπ πξνκειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ην 

θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ λένπ λφκνπ. Με ηελ παξ. 2 εθαξκφδεηαη ην θαζε-

ζηψο ησλ πξντζρπζαζψλ δηαηάμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξ-

γίαο, θαζψο θαη ινηπψλ αδεηψλ θαη ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηε ζπληέιεζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. 

   πγθεθξηκέλα κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 8 παξ. 10 ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα αθνινπζεί ηηο πξνυθηζηάκελεο ξπζκίζεηο 

ηεο απφθαζεο Γ6/Φ1/2000/13.2.2002 ζην βαζκφ πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηα-

ηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ. Δπνκέλσο αηηήκαηα γηα ιήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο 

πνπ είραλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ ζα εμεηάδνληαη βάζεη ησλ 

πξνυθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ. Δμάιινπ θάηνρνη αδεηψλ παξαγσγήο πνπ είραλ εθδνζεί βάζεη 

ησλ πξνυθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ, πξηλ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ιήςε άδεηαο εγθαηάζηα-

ζεο  ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππε-

ξεζία θάθειν Π.Π.Δ. γηα ηε δηελέξγεηα Π.Π.Δ.Α. Δπνκέλσο αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιε-

ζεί ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Γηεχζπλζε 

Γεκνζίσλ ‘Δξγσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) ζα εμεηάδνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο Π.Π.Δ.Α.  
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   Αηηήκαηα γηα ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζε φζεο πεξηπηψζεηο είλαη αξκφδηα γηα ηελ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο. Καηά ζπλέπεηα ζρεηηθά αηηήκαηα πνπ ηπρφλ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο Γηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ 

εθεμήο δελ είλαη αξκφδηεο, ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

    Σέινο αηηήκαηα γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο (ή ιεηηνπξγίαο) πνπ είρε εθδνζεί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ λένπ λφκνπ αληηκεησπίδνληαη σο ζπλέρεηα ηνπ αξρηθνχ αηηή-

καηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ν ρεηξηζκφο ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ 

αξρηθή άδεηα.   

    Με ηηο παξ. 3 θαη 4 επεθηείλεηαη απηνδίθαηα ε ηζρχο αδεηψλ παξαγσγήο ψζηε λα ιήγνπλ 

είθνζη (20) έηε κεηά ηελ έθδνζε ηνπο.  

   Με ηελ παξ. 4 εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηα πδξνειεθηξηθά έξγα εγθαηε-

ζηεκέλεο ηζρχνο αλψηεξεο ησλ δέθα πέληε (15) MW
9
. Απφ ηελ ηειενινγηθή εξκελεία απ-

ηήο ηεο δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε δελ ήηαλ λα αθεζνχλ ηα κεγάια 

πδξνειεθηξηθά έξγα εθηφο πάζεο λνκνζεηηθήο ξπζκίζεσο. Κάηη ηέηνην ζα θαζηζηνχζε 

αδχλαηε ηελ αδεηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ηνπο εθηφο ίζσο ησλ έξγσλ ηεο ΓΔΗ ε νπνία 

ιφγσ ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
10

 πνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππάγεηαη ζην 

θαζεζηψο πνπ είρε δηακνξθσζεί θαηά ηε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ήδε 2003/54/ΔΚ) πεξίνδν. Δλφςε ηνχ-

ηνπ ε αιεζήο έλλνηα ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ηξνπνπνίεζε ή απζεληηθή εξκε-

λεία απφ λεφηεξν λνκνζέηεκα είλαη φηη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα απιψο δελ απν-

ιαχνπλ πξνηεξαηφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ νχηε εγγπεκέλεο ηηκήο πψιεζεο ηεο 

θηινβαηψξαο ηνπο αιιά δηέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο 

θαη πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Δηδηθφηεξα ην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο δελ κπνξεί 

λα απνθιίλεη απφ απηφ πνπ δηέπεη ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα αθνχ ε δηαθνξά είλαη 

απιψο πνζνηηθή θαη κάιηζηα απφ θνηλνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ. 

    Η αιεζήο έλλνηα ηεο παξ. 5 εθθξάδεηαη κε ηε λεφηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 2 

ηνπ Ν. 3489/2006 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην εηδηθφ ηέινο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α1 

ηνπ Ν. 3468/2006 νξίδεηαη γηα ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ησλ 

νπνίσλ νη ζηαζκνί ηεινχζαλ ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία πξηλ ηηο 27.6.2006 ζε πνζνζηφ 2% 

θαηά ην δηάζηεκα κέρξη 31.12.2004 θαη ζε πνζνζηφ 3% απφ 1.1.2006, φπσο άιισζηε θαη 

νη λενεζεξρφκελνη ζηαζκνί πνπ δηέπνληαη σο πξνο ην χςνο ηνπ ηέινπο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 ηνπ Ν. 3468/2006.   

    Με ηελ παξ. 9 ηεο νπνίαο βεβαίσο ε ζεκαζία είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθή, εθθξάδεηαη 

ζε λνκνζεηηθή βάζε ε δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο γηα επίηεπμε ηνπ ελδεηθηηθνχ ζηφρνπ ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο Οδεγίαο ζε πνζνζηφ 20,1% ελψ γηα ην έηνο 2020 ν ζηφρνο ηίζεηαη ζε 

επίπεδν 29%. 

                                                 
9
 Η δηάξζσζε ζην κέγεζνο απηφ έγηλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3489/2006 (ΦΔΚ Α’ 

205). 

10
 ‘Οπσο είλαη γλσζηφ ηα έξγα απηά παξάιιεια πξνο ηελ πδξνελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηθαλνπνηνχλ θαη 

αξδεπηηθέο, πδξεπηηθέο, αληηπιεκκπξηθέο θιπ αλάγθεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 



 11 

   Με ηελ παξ. 10 δηεπθξηλίδεηαη ην θαζεζηψο έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο πδξνειεθηξη-

θψλ έξγσλ κε ξεηή αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7
11

 ηνπ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ Α’ 

208) γηα πξνεγνχκελε θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ απφ 

ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο αιιά κε εθαξκνγή κεηά ηηο 22.12.2009. Με ηνλ ηξφπν απηφ αίξεηαη 

ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 5 εδάθ. ε ηνπ Ν. 

1739/1987 (ΦΔΚ Α’ 189) πνπ επίζεο πξνέβιεπε κεζνρξφληα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηα νπνία λνκνινγηαθά είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη δελ απαηηείηαη ε 

έθδνζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πινπνίεζε αμηφινγσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.     

   Η παξ. 11 πνπ θαιχπηεη νπζηαζηηθφ λνκνζεηηθφ θελφ κεξηκλά γηα ηελ ηχρε ηζρπνπζψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ δελ είραλ αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 

2773/1999 νξίδνληαο φηη νη ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα παξαηαζνχλ γηα δέθα (10) επη-

πιένλ έηε απιψο κε κνλνκεξή δήισζε ηνπ παξαγσγνχ πξνο ηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή. 

   Με ην άξζξν 28 θαηαξγείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 

10 ηνπ Ν. 3175/2003 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεσζεξ-

κία αθνχ ην ζέκα απηφ ξπζκίδεηαη εθεμήο κε ηηο γεληθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3468/2006. 

Με ην ίδην άξζξν θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 2773/1999 

πνπ αλαθέξνληαη ζην επλντθφ θαζεζηψο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ θαηαλνκή, θαζψο θαη ηα 

άξζξα 36-39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα απνξξφθεζεο αλαλεψζηκεο ελέξ-

γεηαο, ζχλδεζεο κε ην χζηεκα θαη ην Γίθηπν θαη ηηκνιφγεζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

αθνχ ην ζέκα ξπζκίδεηαη εθεμήο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9-13 ηνπ Ν. 3468/2006. Δπί-

ζεο θαηαξγείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

+ 2244/1994 πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

ζε ρψξν επί ηνπ νπνίνπ ππάξρεη  δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο βάζεη εκπξάγκαηνπ 

δηθαηψκαηνο ή ελνρηθήο ζρέζεο αθνχ ην ζέκα ξπζκίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λένπ λφκνπ. Σέινο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2, 3, 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε ΑΠΔ ή κέζσ 

ΗΘΤΑ θαζψο θαη εθεδξηθνχο ζηαζκνχο ελψ παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ξχζκηζε ζεκάησλ 

ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

   Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29-32 ξπζκίδνληαη ζέκαηα άζρεηα πξνο ην θχξην αληηθείκε-

λν ηνπ λφκνπ. 

   Σέινο κε ην άξζξν 33 νξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

 

           Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΔΦΑΝΟΤ 
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 εκεηψλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3481/2006 (ΦΔΚ Α’ 162) πξνζηέζεθe ζην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 5 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κέρξη ηελ εγθξηζε ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη πξνζηα-

ζίαο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ επηηξέπεηαη 

ε πδξνιεςία απφ ζπγθεθξηκέλε ιεθάλε απνξξνήο θαη ε κεηαθνξά χδαηνο ζε άιιε ιεθάλε γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ πδξνειεθηξηθά έξγα ηζρχνο αλψηεξεο ησλ 50 MW.  
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Αποδέκηερ 
1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Πιαηεία πληάγκαηνο 

101 80 ΑΘΗΝΑ 

Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ ‘Δξγσλ 

Υαξ. Σξηθνχπε 187 

101 78 ΑΘΗΝΑ 

Γξαθείν Τπνπξγνχ 

3. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Αραξλψλ 2 

101 76 ΑΘΗΝΑ 

Γξαθείν Τπνπξγνχ 

4.  Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο 

Γηεπζχλζεηο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

5. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

Παλεπηζηεκίνπ 69 

105 64  ΑΘΗΝΑ 

6. ΓΔΜΗΔ Α.Δ. 

Λεσθ. Ακθηζέαο 11 

171 22  ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ 

7. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

Καξ. εξβίαο 4 

105 62 ΑΘΗΝΑ 

8. ΓΔΗ Α.Δ. 

Υαιθνθνλδχιε 30 

104 32 ΑΘΗΝΑ 

9. ΚΑΠΔ 

19
ν
 ρικ. Λεσθ. Μαξαζψλνο 

190 09  ΡΑΦΗΝΑ 

10. ΔΛΚΔ 

Μεηξνπφιεσο 3 

105 57 ΑΘΗΝΑ 

11.  Διιεληθή Δηαηξία Αηνιηθήο Δλέξγεηαο  

Ναπαξίλνπ 10 

106 80 ΑΘΗΝΑ 

12. Διιεληθφο χλδεζκνο Ηιεθηξνπαξαγσγψλ ΑΠΔ 

Λεσθ. Μεζνγείσλ 85 

115 26  ΑΘΗΝΑ 

13. Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο Παξαγσγψλ Ηιεθηξηζκνχ 

Ρηδαξίνπ 3 

152 33  ΥΑΛΑΝΓΡΙ 

14.  Διιεληθφο χλδεζκνο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ & Θεξκφηεηαο 

Ινπζηηληαλνχ 7 

114 73  ΑΘΗΝΑ 

15.  ‘Δλσζε Βηνκεραληψλ Ηιηαθήο Δλέξγεηαο 
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Αραξλψλ 315  

111 45  ΑΘΗΝΑ 

16. χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ 

Καζηαιίαο 6 

113 63  ΑΘΗΝΑ 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Α. Νεξάληδε 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Αλάπηπμεο  

4. Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 

5. Γεληθή Γηεπζχληξηα Δλέξγεηαο  

6. Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ & Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο- Σκήκα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο  

7. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνπαξαγσγήο 

8. Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο 

9. Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

10. Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθψλ Οξπθηψλ 

11. Απηνηειέο Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο ‘Δλσζεο 

12. Γξαθείν Σχπνπ 


