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                  ΠΕΡΛΛΘΨΘ 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ  εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ 

υπολογιςμοφ τθσ βζλτιςτθσ απόδοςθσ ενόσ κεκλιμζνου φωτοβολταϊκοφ 

ςυλλζκτθ προςδιορίηοντασ τθν κλίςθ, τον προςανατολιςμό του και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν ςκιάςεισ από φυςικά εμπόδια. 

Θ όλθ περιγραφι ξεκινάει με αναφορά ςτθν θλιακι ακτινοβολία και 

πωσ αυτι επθρεάηεται από τουσ διάφορουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ 

και ςυνεχίηει με τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ από τα θλιακά 

ςυςτιματα. Ζπειτα γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθν φωτοβολταϊκι 

τεχνολογία, όπου παρουςιάηονται όλα τα είδθ των ςυλλεκτϊν και 

αναλφονται όλοι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ τουσ 

κακϊσ και τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ χριςθσ των 

φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. 

Χτθ ςυνζχεια ακολουκεί το πειραματικό κομμάτι, όπου ζχει επιλεγεί 

ζνα ςθμείο τθσ Ακινασ και ζχει προςδιοριςτεί επακριβϊσ το ανάγλυφο 

του και οι ςκιάςεισ από γειτονικά εμπόδια. Πζςω των υπολογιςμϊν 

καταλιγουμε ςτθ βζλτιςτθ κλίςθ και προςανατολιςμό που πρζπει να 

ζχουν οι φωτοβολταϊκοί ςυλλζκτεσ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ 

απόδοςθ τουσ 

Ψζλοσ παρουςιάηεται θ οικονομοτεχνικι εφαρμογι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

τοποκεςία, όπου επιλζγεται το είδοσ του φωτοβολταϊκοφ και 

παρουςιάηεται θ ανάλυςθ για εφαρμογι ςε μεταλλικό ςτζγαςτρο. 
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1.ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ μεγάλθ μείωςθ των αποκεμάτων ςυμβατικϊν καυςίμων κακϊσ 

και οι περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ που προκαλοφνται από τθν χριςθ 

τουσ, ζχουν οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ του κλάδου των 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ. Θ θλιακι ενζργεια είναι μια κακαρι, 

ανεξάντλθτθ και ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί 

ιδιοκτθςιακό αγακό κανενόσ και ζτςι αποτελεί ζνα αδιάλειπτο 

ενεργειακό πόρο που παρζχει ανεξαρτθςία και προβλεψιμότθτα ωσ 

προσ τθν ενεργειακι τροφοδοςία. Ψα φωτοβολταϊκά ζχουν τθν 

δυνατότθτα να μετατρζπουν τθν θλιακι ενζργεια ςε θλεκτρικι και 

δεδομζνου ότι θ χριςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ ςυνεπάγεται μείωςθ ςτθν 

κατανάλωςθ ςυμβατικϊν καυςίμων κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ 

είναι αναγκαίο να ενςωματϊςουμε τα φωτοβολταϊκά ςτα κτίρια (νζα 

και υπάρχοντα). Ακόμα κεωροφνται άκρωσ λειτουργικά κακϊσ μασ 

παρζχουν τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςε 

δίκτυο ι ςε ςυςςωρευτζσ ενζργειασ αναιρϊντασ ζτςι το μειονζκτθμα 

τθσ αςυνεχοφσ παραγωγισ ενζργειάσ. Σι ενεργειακζσ ανάγκεσ ςυνεχϊσ 

αυξάνονται ςαν αποτζλεςμα τθσ πλθκυςμιακισ αφξθςθσ που 

παρατθρείται. Ψα φωτοβολταϊκά από τθν άλλθ παρζχουν τθν 

δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία 

που αφοροφν ςτθν καταναλιςκόμενθ και παραγόμενθ ενζργεια, 

κακιςτϊντασ με τον τρόπο αυτό των καταναλωτι πιο υπεφκυνο και 

προςεκτικό ςτον βακμό που ςπαταλά τθν ενζργεια. Χϊρεσ ςαν τθν 

Δανία που ζχουν εντάξει τα φωτοβολταϊκά κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό 

ςτθν παραγωγι ενζργειασ ζχουν καταφζρει να μειϊςουν, τθ ςυνολικι 

κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ, περίπου κατά 10% ςτουσ χριςτεσ 

φωτοβολταϊκϊν.         

  Χτθν Ελλάδα θ ενεργειακι κατανάλωςθ των κτιρίων 

αντιςτοιχεί περίπου ςτο 30% τθσ ςυνολικά καταναλιςκόμενθσ 

ενζργειασ. Από αυτό το ποςοςτό το 70% αντιςτοιχεί ςτθ κζρμανςθ του 

νεροφ και του χϊρου. Θ κζρμανςθ του χϊρου καλφπτεται κυρίωσ από 

κεντρικά ςυςτιματα κζρμανςθσ που χρθςιμοποιοφν πετρζλαιο, ενϊ θ 

κζρμανςθ του νεροφ γίνεται τόςο από λζβθτεσ κεντρικισ κζρμανςθσ και 
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θλεκτρικοφσ κερμοςίφωνεσ, όςο και από θλιακοφσ ςυλλζκτεσ. Χτθ χϊρα 

μασ τα ενεργθτικά ςυςτιματα κζρμανςθσ χϊρου παραμζνουν ςε 

πρϊιμο ςτάδιο και ςε ςυνδυαςμό με τθν διαδεδομζνθ χριςθ των 

κλιματιςτικϊν που παρατθρείται τα τελευταία χρόνια ζχουν προκλθκεί 

ςοβαρά προβλιματα ςτθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ λόγω τθσ 

αυξθμζνθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Για τθν βελτίωςθ τθσ ιςχφουςασ 

κατάςταςθσ κα πρζπει να εφαρμοςτεί ζνα ολοκλθρωμζνο ενεργειακό 

ςχζδιο που να ενςωματϊνει ςτα κτίρια ενεργειακά αποδοτικότερα 

ςυςτιματα. Αυτά τα ςυςτιματα κα μποροφςαν να είναι εκτόσ των 

φωτοβολταϊκϊν που αναλφςαμε παραπάνω, τα θλιακά κερμικά 

ςυςτιματα, τα αιολικά, τα γεωκερμικά, τα ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ 

και τα ςυςτιματα αξιοποίθςθσ τθσ βιομάηασ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι θ δθμιουργία ενόσ ςυνδυαςμοφ τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων 

βαςιςμζνο ςτισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ αποτελεί πρωτεφοντα 

ςτόχο για τθν βελτίωςθ των ενεργειακϊν και περιβαλλοντικϊν 

ςυνκθκϊν ενόσ τόπου. Ψα φωτοβολταϊκά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ωσ δομικά υλικά, και παρζχουν τθν δυνατότθτα διαφορετικισ 

διαπερατότθτασ του φωτόσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςχεδιαςμοφ. Ψζλοσ 

μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ 

καταςκευισ του κτιρίου ςτθν περίπτωςθ των θλιακϊν προςόψεων.  

 Ξομβικι κα μποροφςε να κεωρθκεί θ ςυμβολι των 

φωτοβολταϊκϊν ςτισ επιχειριςεισ παραγωγισ θλεκτριςμοφ. Τςα 

περιςςότερα ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ ενςωματωκοφν και 

ζπειτα ςυνδεκοφν με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ, τόςο μεγαλφτερα είναι 

τα οφζλθ για τισ επιχειριςεισ. Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ, βελτιϊνεται θ 

ποιότθτα τισ θλεκτρικισ ιςχφοσ, ςτακεροποιείται θ θλεκτρικι τάςθ και 

τζλοσ μειϊνεται θ επζνδυςθ ςτισ νζεσ γραμμζσ μεταφοράσ, όπου το 

κόςτοσ καταςκευισ τουσ είναι αρκετά υψθλό. Θ ποςοςτιαία αφξθςθ των 

μικρϊν θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων μπορεί να καλφψει 

αποτελεςματικά τθν ηιτθςθ ςε θλεκτρικι ενζργεια, θ οποία ςε άλλθ 

περίπτωςθ κα ζπρεπε να καλυφκεί με υπζρογκα ποςά επενδφςεων για 

τθν καταςκευι ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ. Θ περιοριςμζνθ χριςθ 

των φωτοβολταίκων που παρατθροφνταν ζωσ τϊρα βαςιηόταν κυρίωσ 

ςτα μεγάλα κόςτθ παραγωγισ τουσ, που τα κακιςτοφςαν απαγορευτικά 

για οικιακι χριςθ και περιορίηονταν ςε εξεηθτθμζνεσ χριςεισ (ςε 
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διαςτθμικοφσ ςτακμοφσ τθσ NASA). Θ μείωςθ του κόςτουσ τουσ 

επιτεφχκθκε κυρίωσ μζςου τθσ μαηικισ παραγωγισ των φωτοβολταϊκϊν 

κακϊσ και τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ τουσ. 

 

 

2.ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΣΛΝΟΒΟΛΛΑ 

 
2.1 Ο Ιλιοσ 
 
Θ μορφι του είναι ςχεδόν μια τζλεια ςφαίρα, διαμζτρου 1.39 x     m 

που αντιςτοιχεί ςε 109 γιινεσ διαμζτρουσ, ενϊ θ θλικία του 

υπολογίηεται περίπου ςτα 5 x     χρόνια. Αποτελείται από τα εξισ 

μζρθ, τον πυρινα όπου γίνονται όλεσ οι κερμοπυρθνικζσ αντιδράςεισ 

παραγωγισ ενζργειασ, τθ ηϊνθ ακτινοβολίασ που περιβάλει τον πυρινα 

και παίρνει τθν ακτινοβολία με τθν μορφι ακτινοβολίασ, τθ ηϊνθ 

μεταφοράσ όπου δθμιουργοφνται φαινόμενα ςτροβιλιςμοφ και ζτςι θ 

ενζργεια μεταφζρεται προσ τα ζξω με μεταφορά φλθσ, τθ φωτόςφαιρα, 

τθ χρωμόςφαιρα και το ςτζμμα ςτο οποίο διαχζεται φωτοςφαιρικι 

ακτινοβολία και προκαλεί διάχυτο φωσ. Θ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ 

του ιλιου είναι περίπου 5800 K ενϊ θ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του 

υπολογίηεται ότι είναι 15.000.000 Ξ. Θ κερμοκραςία αυτι προκφπτει 

από τθν μετατροπι του υδρογόνου ςε ιλιο και ςυγκεκριμζνα 

μετατρζπει 4,6 εκατομμφρια τόνουσ από τθν μάηα του ςε ενζργεια  

μζςω τθσ αντίδραςθσ 4   
  →   

  + Ενζργεια. Θ παραγόμενθ ενζργεια 

μεταφζρεται ςτθν επιφάνεια και ςτθ ςυνζχεια διαχζεται ςτο διάςτθμα 

με τθ μορφι θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Αν μελετιςει κανείσ το 

φάςμα τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ κα παρατθριςει ότι εκτείνεται ςε όλα 

τα μικθ κφματοσ.  
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2.2 Ζνταςθ θλιακισ ακτινοβολίασ 

 

Θ ζνταςθ B τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ορίηεται ωσ το ποςό τθσ θλιακισ 

ενζργειασ που προςπίπτει ςε 1  επιφάνειασ ςε 1 sec. H ςχζςθ 

υπολογιςμοφ τθσ ζνταςθσ, Β, είναι: 

 

Β=
  

     
 = 

  

  
  (W/  )   (1) ,όπου 

 

 Ε: το ποςό τθσ θλιακισ ενζργειασ 

 P: θ ιςχφσ τθσ ακτινοβολίασ που προςπίπτει ςτθν επιφάνεια,        

S: το εμβαδό τθσ επιφάνειασ  

 t: ο χρόνοσ 

 

Θ εκπεμπόμενθ από τον ιλιο ακτινοβολία μεταβάλλεται αντιςτρόφωσ 

ανάλογα με το τετράγωνο τθσ απόςταςθσ από τον τφπο: 

 

   = 
  

     
 =

  

       (2) 

 

Σι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ ελάττωςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ είναι θ γεωγραφικι κζςθ, το υψόμετρο ενόσ τόπου και θ 

ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ κάκε ςτιγμι, κακϊσ επθρεάηει ςθμαντικά το 

φαινόμενο τθσ απορρόφθςθσ το οποίο μειϊνει τθν ζνταςθ τθσ 

ακτινοβολίασ. 
 

2.3 Σροχιά τθσ Γθσ 

 

Πια πολφ ςθμαντικι παράμετροσ που λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ 

ςχεδίαςθ των θλιακϊν ςυςτθμάτων είναι θ κλίςθ και θ αηιμοφκια γωνία 

τθσ επιφάνειασ τθσ εγκατάςταςθσ ωσ προσ τθν φαινόμενθ κίνθςθ του 

θλίου κακϊσ ςχετίηεται με τθν ιςχφ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που 

δζχεται το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται θ εγκατάςταςθ. Θ Γθ 

περιςτρζφεται γφρω από τον ιλιο ακολουκϊντασ ελλειπτικι τροχιά με 

πολφ μικρι εκκεντρότθτα , κάνοντασ μία πλιρθ περιςτροφι κάκε 

365.25 μζρεσ. Ψο ςθμείο τθσ τροχιάσ τθσ Γθσ που βρίςκεται πλθςιζςτερα 
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ςτον ιλιο, ςε απόςταςθ περίπου 147 εκατομμφρια χιλιόμετρα 

ονομάηεται περιιλιο και ςυμβαίνει ςτισ 2 Λανουαρίου. Αντίκετα το 

ςθμείο τθσ τροχιάσ όπου θ Γθ βρίςκεται ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι 

απόςταςθ, περίπου 152 εκατομμφρια χιλιόμετρα, ονομάηεται αφιλιο 

και ςυμβαίνει ςτισ 3 Λουλίου. Θ απόκλιςθ ςτθν απόςταςθ περιγράφεται 

από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

 

d =  .5 ·   { 1+ 0.017 [
           

   
]}   (3) 

 

όπου d (km): είναι απόςταςθ τθ Γθσ από τον ιλιο και 

 n: είναι ο αρικμόσ τθσ θμζρασ με τθν 1θ Λανουαρίου να αντιςτοιχεί ςτο 

n=1 και τθν 31θ Δεκεμβρίου να αντιςτοιχεί ςτο n=365. 
 

2.4 Ακτινοβολία ενόσ Ιλιου 

 

Θ ενζργεια τθσ ακτινοβολίασ και θ τελικι τθσ μορφισ εκτόσ από τουσ 

παραπάνω παράγοντεσ κακορίηεται και από τθ κζςθ του Ιλιου ςτον 

ουρανό. Αυτό οφείλεται ςτθ διαφορετικι διαδρομι που ακολουκεί θ 

ακτινοβολία μζςα ςτθ γιινθ ατμόςφαιρα και κατά ςυνζπεια ςτθ μάηα 

αζρα μζςα από τθν οποία διζρχεται. Ψο μικοσ τθσ διαδρομισ τθσ 

ακτινοβολίασ μζχρι τθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ χαρακτθρίηεται από τθν 

κλίμακα μάηασ αζρα ΑΠ (air mass). Ψο μζτρο τθσ αζριασ μάηασ 

ςχετίηεται με τθ ηενίκια γωνία κ και ορίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ απόςταςθσ 

που διανφει θ ακτινοβολία μζχρι τθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ από τυχαία 

κζςθ του Ιλιου προσ τθν απόςταςθ που διανφει θ ακτινοβολία αν ο 

ιλιοσ βριςκόταν ςτο ηενίκ (ςχιμα 1). Θ αζρια μάηα υπολογίηεται από τθ 

ςχζςθ: 

 

AM = 
  

  
 = 

 

    
 . 

 

Ωσ ΑΠ1 ορίηεται θ κζςθ του Ιλιου που αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο μικοσ 

διαδρομισ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθν ατμόςφαιρα. Αντίςτοιχα 

ΑΠ1.5 είναι διαδρομι τθσ ακτινοβολίασ με τον Ιλιο να βρίςκεται υπό 

γωνία  5  από το ηενίκ, ΑΠ2 για γωνία του Ιλιου ίςθ με     κλπ. Θ 
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μζγιςτθ ζνταςθ που μπορεί να δεχκεί μία επιφάνεια τοποκετθμζνθ 

ςτθν αρχι τθσ ατμόςφαιρασ κάκετα ςτισ ακτίνεσ είναι 1350 W/  . Θ 

θλιακι ακτινοβολία ΑΠ1.5 ζχει ζνταςθ 935 W/   και ιςοφται με τθ 

μζςθ μζγιςτθ ιςχφ που μπορεί να δεχκεί ζνα ςϊμα ςτθν επιφάνεια τθσ 

Γθσ. Χυμβατικά θ τιμι αυτι ζχει οριςκεί ωσ ακτινοβολίασ ενόσ ιλιου και 

είναι θ βάςθ ςφγκριςθσ τθσ ακτινοβολίασ που δζχεται ζνα ςϊμα. 

 

 

 
Σχιμα 1 Γεωμετρικι αναπαράςταςθ τθσ ΑΜ από τθ κζςθ του Ήλιου: (α) 
κεωρθτικι.(β) πραγματικι, (Κεόδωροσ Πακρισ) 
 
 
 

2.5 Προςπίπτουςα ακτινοβολία ςτθ Γθ 
 
Σι νεφϊςεισ αντανακλοφν τθν θλιακι ακτινοβολία, ενϊ το όηον ι το 

οξυγόνο απορροφοφν ζνα τμιμα τθσ. Επίςθσ ςταγονίδια νεροφ ι 

ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα οδθγοφν ςτθ διαςπορά τθσ ακτινοβολία, θ 

οποία φτάνει ςτο ζδαφοσ όπου ζνα μζροσ τθσ απορροφάται και ζνα 

άλλο ανακλάται. Θ ολικι θλιακι ακτινοβολία    που δζχεται ζνα ςϊμα 

ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ αποτελείται από τρεισ ςυνιςτϊςεσ 

 (ςχιμα 2): 

 

 Άμεςθ ακτινοβολία (direct radiation)    : θ ακτινοβολία θ οποία 

προζρχεται απευκείασ από τον θλιακό δίςκο. 
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 Διάχυτθ ακτινοβολία (diffuse radiation)       : θ ακτινοβολία που 

προζρχεται από ανακλάςεισ ςτον ουράνιο κόλο. 

 Ανακλϊμενθ ακτινοβολία (albedo radiation)    : θ ακτινοβολία 

που προζρχεται από ανακλάςεισ του εδάφουσ 

 

 

 
Σχιμα 2 Συνιςτώςεσ τισ ολικισ θλιακισ ακτινοβολίασ    που δζχεται ζνα 

ςώμα ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. (Κεόδωροσ Πακρισ) 
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Υίνακασ 1: Χυνολικι ετιςια θλιακι ακτινοβολία (kWh/  ) ςε διάφορεσ περιοχζσ 
τθσ Ελλάδασ, ςε επίπεδα με κλίςθ 0°, 30°, 45°, 60° και 90° και προςανατολιςμό προσ 
το Ρότο. (Υθγι: RETScreen Data, NASA) 
 
 

 0° 30° 45° 60° 90° 

ΑΘΗΝΑ 1581 1730 1680 1549 1090 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1403 1544 1505 1395 1000 

ΚΟΡΙΝΘΟ 1526 1666 1617 1490 1050 

ΠΑΡΟ 1629 1751 1685 1538 1058 

ΠΑΣΡΑ 1479 1611 1563 1441 1018 

ΧΑΝΙΑ 1630 1738 1667 1517 1033 

 
 
 
 
Υίνακασ 2: Θλιακι ιςχφσ και ενζργεια ςτο ζδαφοσ για τουσ μινεσ του χρόνου 
(Υθγι: RETScreen Data, NASA) 
 
 

   ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ          ΑΙΓΑΙΟ       ΚΡΗΣΗ 

 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 W/m2 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 60 81 62 83 74 100 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 75 112 81 120 93 138 

ΜΑΡΣΙΟ 113 152 130 175 145 195 

ΑΠΡΙΛΙΟ 132 183 173 241 189 262 

ΜΑΙΟ 161 216 223 300 232 312 

ΙΟΤΝΙΟ 181 251 249 346 254 353 

ΙΟΤΛΙΟ 190 255 254 341 261 351 

ΑΤΓΟΤΣΟ 171 230 227 305 235 316 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 131 183 174 242 186 258 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 94 126 121 162 134 180 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 60 83 71 99 83 115 

ΓΔΚΔΜΡΙΟ 49 65 52 70 65 87 

ΔΣΟ 1416 161 1817 207 1951 222 

 

 

 
 
2.6 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ειςερχόμενθ 
ακτινοβολία. 
 
Σ ιλιοσ παράγει τεράςτια ποςά ενζργειασ, από αυτά ζνα μζροσ, 

κατακρατάται από τθν εξωτερικι ατμόςφαιρα. Εξαιτίασ τθσ ανάκλαςθσ, 

τθσ διάχυςθσ, τθσ ςκζδαςθσ και τθσ απορρόφθςθσ των αερίων, μόνο το 
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47% αυτισ τθσ ενζργειασ φτάνει ςτθν επιφάνεια. Αυτό το ποςό τθσ 

ειςερχόμενθσ ακτινοβολίασ εξαρτάται από τουσ παρακάτω παράγοντεσ: 

 

• το θλιακό αηιμοφκιο  

• το υψόμετρο του ιλιου  

• τθν απόςταςθ γθσ - ιλιου 

• Ψο κλίμα τθσ περιοχισ 

• Ψθν θλιακι απόκλιςθ 

• Ψο υψόμετρο τθσ περιοχισ 

• Θ εποχι του ζτουσ 

• Θ κλίςθ και θ διεφκυνςθ τθσ επιφάνειασ αναφορικά με τον ιλιο. 

 

 Θ διαφορά που παρουςιάηεται ςτα ποςά τθσ θλιακισ ενζργειασ λόγω 

τθσ κίνθςθσ του ιλιου εξαρτάται από τθν ϊρα τθσ θμζρασ και τθν 

εποχι. 

                        
 
Χχιμα 3 : ςυςχζτιςθ ενζργειασ με γεωγραφικό πλάτοσ και ϊρα τθσ θμζρασ.                 
   (πθγι: http://earthobservatory.nasa.gov) 
 
 
 
 

http://earthobservatory.nasa.gov/
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Ψισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ όπου ο ιλιοσ βρίςκεται ςτο ψθλότερο ςθμείο, οι 

ακτίνεσ ακολουκοφν τθν ςυντομότερθ διαδρομι μζςα ςτθν ατμόςφαιρα 

με αποτζλεςμα να ζχω και τθν μεγαλφτερθ ακτινοβολία. Τπωσ φαίνεται 

και ςτο ςχιμα 4 ςε χαμθλότερο θλιακό υψόμετρο οι ακτίνεσ του ιλιου 

διανφουν μεγαλφτερθ απόςταςθ μζχρι να φτάςουν ςτθν επιφάνεια τθσ 

γθσ. 

 

  
Χχιμα 4: (πθγι: energy.saving.nu) 

 
Ψο ποςό τθσ θλιακισ ενζργειασ που φτάνει ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ, 

ποικίλει από εποχι ςε εποχι. Σι διαφορζσ αυτζσ μειϊνονται ςε 

περιοχζσ που πλθςιάηουν ςτον ιςθμερινό. Θ διακεςιμότθτα τθσ θλιακισ 

ενζργειασ ποικίλλει ανάλογα με τθ γεωγραφικι κζςθ του τόπου και 

είναι υψθλότερθ ςε περιοχζσ που βρίςκονται πλθςιζςτερα προσ τον 

ιςθμερινό. Χε γενικζσ γραμμζσ, οι εποχιακζσ και γεωγραφικζσ διαφορζσ 

ςτθν ακτινοβολία είναι ςθμαντικζσ (όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα που 

ακολουκεί) και κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για όλεσ τισ 

εφαρμογζσ θλιακισ ενζργειασ.(Χωτιρχοσ,2010) 
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Υίνακασ 3: ετιςια ποςά θλιακισ ακτινοβολίασ ςε kWh/m2 ςτο ζτοσ ςε 
διάφορα ςθμεία του πλανιτθ.(πθγι: energy.saving.nu) 

 

  
 
 
Τςον αφορά το κλίμα μιασ περιοχισ ο κυριότεροσ παράγοντασ που 

επθρεάηει τθν ειςερχόμενθ ακτινοβολία είναι τα ςφννεφα. Σ 

ςχθματιςμόσ όμωσ των νεφϊν επθρεάηεται και από τοπικά γεωγραφικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ τα βουνά, οι ωκεανοί, κακϊσ και οι μεγάλεσ 

λίμνεσ. Ζτςι, το ποςό τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που λαμβάνουν οι 

περιοχζσ αυτζσ, μπορεί να διαφζρει από αυτό που λαμβάνουν οι 

γειτονικζσ τουσ περιοχζσ. Ψα βουνά για παράδειγμα, μπορεί να 

λαμβάνουν μικρότερο ποςό θλιακισ ακτινοβολίασ από παρακείμενουσ 

λόφουσ και πεδιάδεσ, μιασ και ςε αυτά λόγω τοπικϊν ςυνκθκϊν 

κερμοκραςίασ, ευνοείται ο ςχθματιςμόσ νεφϊν. Πε τον ίδιο μθχανιςμό 

και οι ακτζσ μποροφν επίςθσ να δεχκοφν μικρότερα ποςά θλιακισ 

ακτινοβολίασ από τθν ενδοχϊρα, εξαιτίασ τθσ μεγαλφτερθσ νζφωςθσ 

που παρατθρείται τοπικά από τθν εξάτμιςθ του καλάςςιου υδάτινου 

όγκου. Εν κατακλείδι λοιπόν μποροφμε να ποφμε πωσ θ διακζςιμθ 

θλιακι ενζργεια κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, εξαρτάται ςε μεγάλο 

βακμό από τισ τοπικζσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ.  
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2.7 Τπολογιςμόσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςε κεκλιμζνο επίπεδο 

 

Θ γωνία πρόπτωςθσ,    τθσ άμεςθσ ακτινοβολίασ ςτθν επιφάνεια, 

ορίηεται από τθ γωνία μεταξφ του διανφςματοσ τθσ κζςθσ του ιλιου και 

τθσ επιφάνειασ. Αυτι θ γωνία υπολογίηεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

 

cos   = cosβsin   + sinβcos  cos(       )   (4) 

 

όπου β: είναι θ γωνία που ςχθματίηει θ επιφάνεια με το οριηόντιο 

επίπεδο 

   :είναι θ αηιμοφκια γωνία του επιπζδου 

   :είναι θ αηιμοφκια γωνία του ιλιου οριςμζνθ από το νότο  

   :είναι θ γωνία που ςχθματίηει ο ιλιοσ με το οριηόντιο επίπεδο 

(ςχιμα 5). 

 

 
Σχιμα 5: Επίπεδεσ επιφάνειεσ με κλίςθ β, αηιμοφκια γωνία    και γωνία 

πρόςπτωςθσ   .( Κεόδωροσ Πακρισ) 

 

 
Θ θλιακι ακτινοβολία   που δζχεται ζνα κεκλιμζνο επίπεδο ςτθν 

επιφάνεια του εδάφουσ όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω αποτελείται 

από τρεισ ςυνιςτϊςεσ. Θ άμεςθ ακτινοβολία που δζχεται ζνα επίπεδο 

εξαρτάται από τθ γωνία πρόπτωςθσ των θλιακϊν ακτινϊν ενϊ διάχυτθ 

και ανακλϊμενθ ακτινοβολία που δζχεται το επίπεδο δεν εξαρτάται 

από τον προςανατολιςμό του επίπεδου ωσ προσ τον ιλιο παρά μόνο 

από το τμιμα του ουρανοφ που “βλζπει” το επίπεδο. Για αυτό το λόγο 

είναι απαραίτθτοσ ο υπολογιςμόσ διορκωτικϊν ςυντελεςτϊν για κάκε 
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μία ςυνιςτϊςα ξεχωριςτά. Σ διορκωτικόσ παράγοντασ για τθν άμεςθ 

ακτινοβολία    είναι ο λόγοσ τθσ άμεςθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που 

προςπίπτει ςτο κεκλιμζνο επίπεδο     προσ αυτι ςτο οριηόντιο επίπεδο 

   και υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

 

   = 
    

  
 = 

     

     
  (5) 

 

όπου    :είναι θ ηενίκια γωνία του ιλιου  

    :είναι θ γωνία που ςχθματίηουν οι ακτίνεσ του ιλιου με το κάκετο 

ςτθν επιφάνεια διάνυςμα. 

 Σ υπολογιςμόσ τθσ ςυνιςτϊςασ για τθ διάχυτθ ακτινοβολία βαςίηεται 

ςτθν υπόκεςθ ότι θ διάχυτθ μεταδίδεται ομοιόμορφα από τον ουράνιο 

κόλο. Βάςει τθσ παραπάνω υπόκεςθσ ο διορκωτικόσ ςυντελεςτισ για τθ 

διάχυτθ ακτινοβολία    είναι ο λόγοσ τθσ διάχυτθσ ακτινοβολίασ που 

προςπίπτει ςτο κεκλιμζνο επίπεδο      προσ αυτιν ςτο οριηόντιο    . 

Για ζνα κεκλιμζνο επίπεδο με κλίςθ β, ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, ο 

διορκωτικόσ ςυντελεςτισ είναι: 

 

   = 
    

  
= 

      

 
   (6) 

 

Σ διορκωτικόσ παράγοντασ για τθν ανακλϊμενθ ακτινοβολία    είναι ο 

λόγοσ τθσ ανακλϊμενθσ ακτινοβολίασ που προςπίπτει ςτο κεκλιμζνο 

επίπεδο      προσ αυτι ςτο οριηόντιο    . Θ ανακλϊμενθ ακτινοβολία 

ςτο οριηόντιο επίπεδο είναι το γινόμενο του ςυντελεςτι ανάκλαςθσ ρ 

του εδάφουσ τθσ περιοχισ επί τθν ολικι θλιακι ακτινοβολία ςτο 

οριηόντιο επίπεδο G . Τπωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ ζτςι και 

εδϊ βαςικι προχπόκεςθ για το υπολογιςμό του ςυντελεςτι είναι ότι θ 

ανακλϊμενθ μεταδίδεται ιςότροπα. Ψότε ο διορκωτικόσ ςυντελεςτισ 

για ζνα κεκλιμζνο επίπεδο με κλίςθ β κα είναι:  

 

  =
    

   
=

      

 
                   (7) 
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Ζπειτα από τα παραπάνω θ ολικι ακτινοβολία ςτο κεκλιμζνο επίπεδο    

είναι: 

 

 

  =                    (8) 

 

 

Αν λθφκοφν υπόψθ οι εξιςϊςεισ (5), (6) και (7) τότε θ εξίςωςθ (8) 

γράφεται: 

 

  =   
     

     
   

      

 
    

      

 
    

 

 

Θ παραπάνω εξίςωςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό 

τθσ ολικισ θλιακισ ακτινοβολίασ ςε ζνα κεκλιμζνο επίπεδο με κλίςθ β 

με τθν προχπόκεςθ ότι οι γωνίεσ   και   αντιςτοιχοφν ςτο μζςο τθσ 

αναφερόμενθσ ϊρασ. 

3.Θλιακι ενζργεια 

3.1 Οριςμόσ  

Θλιακι ενζργεια χαρακτθρίηεται το ςφνολο των διαφόρων μορφϊν 

ενζργειασ που προζρχονται από τον Ιλιο. Ψζτοιεσ είναι το φωσ ι 

φωτεινι ενζργεια, θ κερμότθτα ι κερμικι ενζργεια κακϊσ και 

διάφορεσ ακτινοβολίεσ ι ενζργεια ακτινοβολίασ. Θ θλιακι ενζργεια ςτο 

ςφνολό τθσ είναι πρακτικά ανεξάντλθτθ, αφοφ προζρχεται από τον ιλιο, 

και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχουν περιοριςμοί χϊρου και χρόνου για τθν 

εκμετάλλευςι τθσ. 

Τςον αφορά τθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ, κα μποροφςαμε 

να ποφμε ότι χωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ εφαρμογϊν: τα πακθτικά 

θλιακά ςυςτιματα, τα ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα, και τα 

φωτοβολταϊκά ςυςτιματα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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3.2 Πακθτικά Θλιακά υςτιματα 

Ψα πακθτικά θλιακά ςυςτιματα είναι δομικά ςτοιχεία του κτιρίου, που, 

αξιοποιϊντασ τουσ νόμουσ μεταφοράσ κερμότθτασ, ςυλλζγουν τθν 

θλιακι ενζργεια, τθν αποκθκεφουν ςε μορφι κερμότθτασ και τθ 

διανζμουν ςτο χϊρο. Θ ςυλλογι τθσ θλιακισ ενζργειασ βαςίηεται ςτο 

φαινόμενο του κερμοκθπίου και ειδικότερα, ςτθν είςοδο τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ μζςω του γυαλιοφ ι άλλου διαφανοφσ υλικοφ και τον 

εγκλωβιςμό τθσ κερμότθτασ ςτο εςωτερικό του χϊρου. Ψα πακθτικά 

θλιακά ςυςτιματα ςυνδυάηονται και με τεχνικζσ φυςικοφ φωτιςμοφ 

κακϊσ και πακθτικά ςυςτιματα και τεχνικζσ για το φυςικό δροςιςμό 

των κτιρίων το καλοκαίρι. Πποροφν δε να εφαρμοςτοφν τόςο ςε 

καινοφργια, όςο και ςε ιδθ υπάρχοντα κτίρια. 

3.3 Ενεργθτικά Θλιακά υςτιματα 

Ψα ενεργθτικά ι κερμικά θλιακά ςυςτιματα αποτελοφν μθχανολογικά 

ςυςτιματα που ςυλλζγουν, τθν θλιακι ενζργεια, τθ μετατρζπουν ςε 

κερμότθτα, τθν αποκθκεφουν και τθ διανζμουν, χρθςιμοποιϊντασ είτε 

κάποιο υγρό είτε αζρα ωσ ρευςτό μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ. 

Χρθςιμοποιοφνται για κζρμανςθ νεροφ οικιακισ χριςθσ, για τθ 

κζρμανςθ και ψφξθ χϊρων, για βιομθχανικζσ διεργαςίεσ, για 

αφαλάτωςθ, για διάφορεσ αγροτικζσ εφαρμογζσ, για κζρμανςθ του 

νεροφ ςε πιςίνεσ κλπ. Θ πιο απλι και διαδεδομζνθ μορφι των κερμικϊν 

θλιακϊν ςυςτθμάτων είναι οι γνωςτοί ςε όλουσ μασ θλιακοί 

κερμοςίφωνεσ.  

3.4 Φωτοβολταϊκά υςτιματα 

Ψα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα μετατρζπουν τθν θλιακι ενζργεια ςε 

θλεκτρικι, λφνοντασ ζτςι το πρόβλθμα τθσ θλεκτροδότθςθσ περιοχϊν 

που είναι δφςκολο να πάρουν ρεφμα από το θλεκτρικό δίκτυο 

(απομονωμζνα ςπίτια, φάροι, κ.α.). Πικροί υπολογιςτζσ και ρολόγια 

χρθςιμοποιοφν τα φωτοβολταϊκά για τθν λειτουργία τουσ. 

(www.itia.ntua.gr/nikos) 

 



20 
 

 

 

   

 

   

               Κζρμανςθ/Ψφξθ                           κερμ.                    Θλεκτριςμόσ 
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ΘΛΛΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 

(φωτοβολταϊκά ςτοιχεια-

πάνελ-ςυςτοιχίεσ) 

ΠΑΚΘΣΛΚΑ ΘΛΛΑΚΑ 

ΤΣΘΜΑΣΑ 

(π.χ βιοκλιματικόσ 

ςχεδιαςμόσ κτιρίων) 
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  Σχήμα 6: Ηλιακή ακτινοβολία στην ατμόσυαιρα 

  (πθγι photovoltaic.energy.gr)   
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4. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 
 
4.1 Γενικά 
 
Ψα φωτοβολταϊκά μετατρζπουν τθν θλιακι ακτινοβολία ςε θλεκτρικι 

ενζργεια. Θ βαςικι διεργαςία που πραγματοποιείται ςτθν επιφάνεια 

των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων κατά τθν επαφι τουσ με το φϊσ του 

ιλιου είναι μια διαφορά δυναμικοφ, θ οποία παράγει τάςθ τθσ τάξεωσ 

των 0,5V-1V. Ψο αντίςτοιχο παραγόμενο ρεφμα εξαρτάται από το υλικό 

καταςκευισ τουσ και τθν ζνταςθ τθσ προςπίπτουςασ ςτθν επιφάνεια 

τουσ ακτινοβολία και κυμαίνεται από 20 mA/    ζωσ 40 mA/    

 

4.2 Λςτορία των Φωτοβολταϊκών τοιχείων 

 

Σ Edmond Becquerel ιταν ο πρϊτοσ που παρατιρθςε το φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο το 1839, όμωσ αυτό παρζμεινε ωσ ζνα ανεξιγθτο φαινόμενο 

για αρκετζσ δεκαετίεσ. Χειρά κα πάρει ο Willoughby Smith, ο οποίοσ κα 

ανακαλφψει το 1873 τθν φωτοαγωγιμότθτα του ςελθνίου. Θ πρϊτθ 

αναφορά για το φωτοβολταϊκό φαινόμενο δθμοςιεφτθκε το 1877 από 

δφο ερευνθτζσ του πανεπιςτθμίου του Cambridge τουσ Adams και Days, 

ενϊ το 1883 καταςκευάςτθκε ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο από ςελινιο 

παρόμοιο με τα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία πυριτίου με απόδοςθ 

μικρότερθ από 1% .Αργότερα, οι Chapin, Fuller και Pearson το 1954 

καταςκεφαςαν το πρϊτο θλιακό ςτοιχείο επαφισ p-n με απόδοςθ 6%. 

Ψο 1956 διατζκθκαν ςτθν αγορά τα πρϊτα εμπορικά φωτοβολταϊκά 

πλαίςια με κόςτοσ 1000$/Wp, καταςκευαςμζνα από κρυςταλλικό 

πυρίτιο και με απόδοςθ μεταξφ 5-10% και φτάνουμε το 1977 θ 

παγκόςμια παραγωγι φωτοβολταϊκϊν να ξεπερνά τα 560 MW. Χιμερα 

θ απόδοςθ των κρυςταλλικϊν φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων ζχει αγγίξει το 

25% για διαςτθμικζσ εφαρμογζσ ενϊ εκείνων που προορίηονται για 

επίγειεσ βιομθχανικζσ και οικιακζσ χριςεισ δεν ξεπερνά το 16%. 

( http://www.selasenergy.gr/history) 
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4.3 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

 

Πε τον όρο φωτοβολταϊκό φαινόμενο αναφερόμαςτε ςτθ δθμιουργία 

διαφοράσ δυναμικοφ ςτισ δυο όψεισ του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου, θ 

οποία αντιςτοιχεί ςε ορκι πόλωςθ τθσ διόδου του θμιαγωγοφ, που 

εκτείνεται ςε όλο το πλάτοσ του. Θ δίοδοσ αυτι δθμιουργείται είτε από 

τθν πρόςμιξθ τμθμάτων τφπου p με τμιματα τφπου n, είτε από διόδουσ  

Schottky που ςχθματίηονται από τθν επαφι ενόσ θμιαγωγοφ με ζνα 

μζταλλο. Υιο αναλυτικά, κακϊσ θ ακτινοβολία προςπίπτει ςτθν πάνω 

όψθ του ςτοιχείου παράγονται ηεφγθ φορζων ελεφκερων θλεκτρονίων-

οπϊν. Πζροσ αυτϊν διαχωρίηονται υπό τθν επίδραςθ του πεδίου τθσ 

διόδου, δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο μια διαφορά δυναμικοφ ςτισ 

δυο όψεισ του ςτοιχείου. Σι υπόλοιποι φορείσ επαναςυνδζονται και 

εξαφανίηονται.   

 

 
Σχιμα 7: Μθχανιςμόσ φωτοβολταϊκοφ φαινομζνου 
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4.4 Φωτόρευμα 

 
Ψα φωτοβολταϊκά ζχουν τθν ιδιότθτα να απορροφοφν οριςμζνα μικθ 

κφματοσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Χυνεπϊσ εκτόσ από το ποςοςτό τθσ 

ακτινοβολίασ που ανακλάται από τθν επιφάνεια του πλαιςίου προσ τθν 

ατμόςφαιρα, χάνεται και ζνα ποςοςτό με τθν μορφι κερμικϊν 

απωλειϊν, το οποίο προζρχεται από τθν ακτινοβολία με ενζργεια 

φωτονίων μικρότερθ από αυτι που δθμιουργείται ςτον θμιαγωγό. 

Αντίκετα θ ακτινοβολία με μεγαλφτερο ενεργειακό διάκενο από αυτό 

του θμιαγωγοφ απορροφάται και είναι αυτι που δθμιουργεί το 

φωτόρευμα     ςφμφωνα με τθ ςχζςθ: 

 

  =                   
     

 
                 (10) 

 

 

όπου S(λ) θ φαςματικι απόκριςθ του ςτοιχείου, R(λ) ο δείκτθσ 

ανάκλαςθσ για το κάκε μικοσ κφματοσ, Φ(λ) θ φωτονικι ροι και e το 

φορτίο του θλεκτρονίου. 

 

4.5 Λςοδφναμο κφκλωμα φωτοβολταϊκών ςτοιχείων 

                            

Υρόκειται για μια πθγι ρεφματοσ ςε ςυνδυαςμό με μια ιδανικι δίοδο. 

Ακολουκεί το μθ ιδανικό κομμάτι του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου το 

οποίο αποτελείται από τθν αντίςταςθ απωλειϊν διαρροισ του 

ρεφματοσ μεταξφ των άκρων του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου και τθν 

αντίςταςθ απωλειϊν ςτο δρόμο ροισ του ρεφματοσ τθσ διόδου. Θ 

πρϊτθ αντίςταςθ κεωρείται εν παραλλιλω     και ςε καλισ απόδοςθσ 

φωτοβολταϊκά είναι μεγαλφτερθ του 1kΩ ενϊ θ δεφτερθ αντίςταςθ 

κεωρείται εν ςειρά     και είναι τθσ τάξθσ του 0.1-0.3 Ω.  
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Σχιμα 8 Μοντζλο φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου 

 
Ψο ρεφμα τθσ διόδου    δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

  =   ( 
   
    -1)                 (11) 

 

 

όπου    :είναι το ανάςτροφο ρεφμα κόρου, 

    :είναι θ τάςθ ςτα άκρα τθσ διόδου, 

 m: είναι ο ςυντελεςτισ ιδανικότθτασ τθσ διόδου, 

 K: είναι θ ςτακερά του Boltzmann, 

 T: είναι θ απόλυτθ κερμοκραςία και 

 e: το φορτίο του θλεκτρονίου 

 

Αναλφοντασ το παραπάνω κφκλωμα που αντιπροςωπεφει τθ λειτουργία 

του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου εξάγεται θ εξίςωςθ: 

 

   =   +   + I           (12) 

 

Χτθ ςυνζχεια εφαρμόηοντασ το νόμο των τάςεων Kirchoff και 

αντικακιςτϊντασ το ρεφμα τθσ διόδου    από τθ ςχζςθ (11), προκφπτει 

θ εξίςωςθ που δίνει το ρεφμα I που διαρρζει το ςτοιχείο: 

 

I =    -     ( 
           

     - 1)-
     

  
            (13) 

 

 

Ξάνοντασ τισ εξισ παραδοχζσ: 
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 Θ επίδραςθ τθσ    είναι αμελθτζα (   ~ ∞ ) 

 Ψο     είναι ίςο με το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ και 

  
         

    =1 

 

Ψελικά το ρεφμα που διαρρζει το ςτοιχείο δίνεται από τον τφπο: 

 

I =     [1 -  
         

  ]   (14)   όπου   =mKT /e 
 

 

 

Χτο ςχιμα 9 φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ ρεφματοσ-τάςθσ (I −V ) 

τουσ ςτοιχείου. Τπωσ φαίνεται από το ςχιμα, το ρεφμα για το οποίο 

ζχουμε V =0 ονομάηεται ρεφμα βραχυκφκλωςθσ (    ), ενϊ θ τάςθ για 

τθν οποία ιςχφει I =0 ονομάηεται τάςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ (   ) 

 
Χχιμα 9: Χαρακτθριςτικι καμπφλθ I −V και I −P του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου 
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4.6 Χαρακτθριςτικά φωτοβολταϊκών ςτοιχείων 
 

Από τθ χαρακτθριςτικι καμπφλθ I –V  (ςχιμα 9) μποροφμε να 

εντοπίςουμε το ςθμείο (    ,  ) ςτο οποίο θ ιςχφσ λαμβάνει τθ μζγιςτθ 

τιμι τθσ  και ζτςι να υπολογίςουμε τθν μζγιςτθ τιμι ιςχφοσ    του 

φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου από τθν ςχζςθ:  

 

   =                (15) 

 

Θ    μετράται από τουσ καταςκευαςτζσ για ειδικζσ ςτακερζσ ςυνκικεσ, 

οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε ακτινοβολία 1000 W/  , τιμι αζριασ μάηασ 

ΑΠ=1.5 και κερμοκραςία 25 .        

Βαςικόσ είναι και ο παράγοντασ πλιρωςθσ FF (fill factor) των 

φωτοβολταϊκϊν. Ωπολογίηεται  από το λόγο των εμβαδϊν του μζγιςτου 

ορκογωνίου που μπορεί να εγγραφεί ςτθν χαρακτθριςτικι καμπφλθ        

I −V , προσ το εμβαδό του ορκογωνίου που ορίηεται από τισ τιμζσ     και 

    (ςχιμα 9). Θ αρικμθτικι του τιμι υπολογίηεται από το πθλίκο τθσ 

μζγιςτθσ θλεκτρικισ ιςχφσ    προσ το γινόμενο του ρεφματοσ 

βραχυκφκλωςθσ     και τθσ τάςθσ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ     και δίνεται 

από τθ ςχζςθ: 

 

FF=
  

      
=

    

      
               (16) 

 

Ψζλοσ, κακοριςτικι παράμετροσ  για τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ 

των φωτοβολταϊκϊν είναι θ ενεργειακι τουσ απόδοςθ n . Εξαρτάται 

από το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ     , τθν τάςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ     

και το ςυντελεςτι πλιρωςθσ FF και ιςοφται με το λόγο τθσ μζγιςτθσ 

αποδιδόμενθσ ιςχφοσ του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου, προσ τθν 

προςπίπτουςα ακτινοβολία ανά μονάδα επιφανείασ και υπολογίηεται 

από τθ ςχζςθ: 

 

n=
  

 
=

    

  
=

          

  
              (17) 

όπου ωσ G ορίηεται θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που προςπίπτει 

πάνω ςτθν επιφάνεια A του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου. 
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4.7 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ 

 

Θ απόδοςθ των φωτοβολταϊκϊν επθρεάηεται και μειϊνεται ςθμαντικά 

από ζναν αρικμό παραγόντων οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτθν 

αρχικι κεωρθτικι εκτίμθςθ που πραγματοποιείται. Αυτοί οι 

παράγοντεσ κα ιταν ορκότερο να εξεταςτοφν κατά το ςχεδιαςμό των 

φωτοβολταϊκϊν ϊςτε να ζχουμε μια πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ 

παραγόμενθσ ιςχφοσ που προςδοκάμε από ζνα φωτοβολταϊκό 

ςφςτθμα. Ζτςι θ καταλλθλότερθ παράμετροσ για τον ςχεδιαςμό του 

φωτοβολταϊκοφ είναι θ ετιςια απόδοςθ τουσ κακϊσ αποτελεί 

αςφαλζςτερο μζτρο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. 

Σι βαςικότεροι παράγοντεσ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ είναι οι 

ακόλουκοι:  

 

 Θλιακι ακτινοβολία: 

Θ θλιακι ακτινοβολία ςυνδζεται άμεςα με τθν παραγόμενθ ενζργεια 

των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Χυνεπϊσ εξαρτάται από τθν 

γεωγραφικι κζςθ τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ, τον προςανατολιςμό και τθν 

κλίςθ των πλαιςίων, θ οποία διαφοροποιείται τουσ μινεσ του χρόνου. Θ 

διακεςιμότθτα μεγάλων ποςϊν θλιακισ ακτινοβολίασ ςυνεπάγεται 

μεγάλθ παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ωσ εκ τοφτου, μεγαλφτερθ 

παραγόμενθ ιςχφ. 

 Κερμοκραςία πλαιςίου: 

Σι υψθλζσ κερμοκραςίεσ των πλαιςίων ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν 

μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Σι κερμοκραςίεσ αυτζσ 

φτάνουν τισ υψθλότερεσ τιμζσ τουσ κερινοφσ μινεσ όπου και ζχουμε τισ 

μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ με τουσ ςυμβατικοφσ βακμοφσ απόδοςθσ, οι 

οποίοι υπολογίηονται με κερμοκραςίεσ πλαιςίων 25 °C. Πε τθν αφξθςθ 

τθσ κερμοκραςίασ δθμιουργείται μια διαφορά δυναμικοφ με 

αποτζλεςμα, όταν ζνα φορτίο ςυνδεκεί ςτα άκρα του, θ διαφορά αυτι 

να είναι αιςκθτά μειωμζνθ.  

 Σαχφτθτα και κατεφκυνςθ ανζμου: 

Ωπάρχει άμεςθ ςχζςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ κατεφκυνςθσ του ανζμου 

με τθν κερμοκραςία λειτουργίασ των φωτοβολταϊκϊν. Χυγκεκριμζνα 
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όςο μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ ανζμου ζχω, τόςο χαμθλότερεσ είναι και οι 

κερμοκραςίεσ λειτουργίασ. Ψζλοσ οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι είναι 

ςυνικωσ κρφοι, ςυνεπάγονται  και χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ ςε ςχζςθ 

με αυτζσ που κα λειτουργοφςαν τα φωτοβολταϊκά εάν είχαμε άπνοια. 

Ψο αντίκετο ςυμβαίνει με τουσ κερμοφσ ανζμουσ 

 Ρφπανςθ: 

Θ ρφπανςθ επθρεάηει τθν απόδοςθ των φωτοβολταϊκϊν ιδιαίτερα ςτισ 

βιομθχανικζσ και αςτικζσ περιοχζσ, όπου θ επικάκθςθ ςκόνθσ, φφλλων, 

χιονιοφ, αλατιοφ από τθ κάλαςςα, εντόμων και άλλων ακακαρςιϊν 

πάνω ςτισ γυάλινεσ επιφάνειεσ των πλαιςίων είναι εντονότερθ. Χτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ χρειάηεται να γίνεται περιοδικόσ κακαριςμόσ των 

φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων με απορρυπαντικό. Υάντωσ, ςε περιοχζσ με 

ςυχνζσ χιονοπτϊςεισ ι ανεμοκφελλεσ, οι θλιακοί ςυλλζκτεσ 

τοποκετοφνται ςυνικωσ με κλίςθ 90° (κάκετοι) για τθν αποφυγι 

ςυςςϊρευςθσ χιονιοφ, ι τουλάχιςτον 45° για να μθν ςυγκρατείται θ 

ςκόνθ. 

 κίαςθ: 

Θ επίδραςθ τθσ ςκίαςθσ ςτθν απόδοςθ των φωτοβολταϊκϊν 

εμφανίηεται είτε από φυςικά εμπόδια όπωσ γειτονικά  κτιρια, 

βλάςτθςθ κ.α, είτε από περιοριςμζνθ ζκταςθ εγκατάςταςθσ όπωσ για 

παράδειγμα ςτισ ςτζγεσ κτθρίων όπου προκαλείται ςκίαςθ από τθ μία 

ςειρά ςτθν επόμενθ. Λδιαίτερα ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, οι επιπτϊςεισ 

τθσ ςκίαςθσ μπορεί να είναι ςθμαντικζσ και για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαίοσ ο λεπτομερισ προςδιοριςμόσ των απωλειϊν που προκαλοφν. 

Ζνα τυπικό φωτοβολταϊκό πλαίςιο, αποτελείται από φωτοβολταϊκά 

ςτοιχεία ίδιων θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν ςυνδεδεμζνων ςε ςειρά. Ψο 

ςκιαςμζνο κφτταρο λειτουργεί ωσ μία μεγάλθ αντίςταςθ, όπου 

αποδίδεται θ ενζργεια που προςφζρουν τα υπόλοιπα. Υαρατεταμζνοσ 

ςκιαςμόσ ενόσ ςτοιχείου ςε ςυνδυαςμό με ζντονο φωτιςμό των 

υπολοίπων μπορεί να οδθγιςει ςε καταςτροφι του ςτοιχείου αυτοφ 

και κατά ςυνζπεια ςτθν αχριςτευςθ όλου του πλαιςίου, επειδι δεν 

υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ ενόσ κατεςτραμμζνου ςτοιχείου. 

Ψο φαινόμενο αυτό αναφζρεται ωσ φαινόμενο Hot Spot (κατάςταςθ 

“κερμισ κθλίδασ”). Για να αποτραπεί μία τζτοια εξζλιξθ, το 

φωτοβολταϊκό πλαίςιο εφοδιάηεται με διόδουσ (δίοδοι παράκαμψθσ), 
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οι οποίεσ ςυνδζονται παράλλθλα ςε τμιματα των κυττάρων που είναι 

ςυνδεδεμζνα ςε ςειρά, επιτρζποντασ ζτςι τθν χρθςιμοποίθςθ του 

φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου, ακόμα και αν κάποιο φωτοβολταϊκό ςτοιχείο 

του υςτερεί ι καταςτραφεί . 

 Γιρανςθ: 

Οόγω τθσ φκοράσ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων (και των υπολοίπων 

μερϊν ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ), αναμζνεται ότι με τθν 

πάροδο του χρόνου κα παρουςιάηεται μία μικρι βακμιαία πτϊςθ ςτθν 

ποςότθτα παραγωγισ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ, που ςυνικωσ 

υπολογίηεται από 1% ωσ 2% για κάκε ζτοσ. 

 Απώλειεσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ:  

Ξατά τον υπολογιςμό τθσ επιφάνειασ που απαιτείται για μια 

φωτοβολταϊκι εγκατάςταςθ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι 

απϊλειεσ του ςυςτιματοσ, δθλαδι οι θλεκτρικζσ απϊλειεσ ςτουσ 

αγωγοφσ των διαφόρων ςυνδζςεων κακϊσ και οι ςυνδζςεισ με άλλα 

μζρθ του ςυςτιματοσ. Τλεσ αυτζσ οι απϊλειεσ μπορεί να φτάςουν 

ποςοςτά τθσ τάξεωσ περίπου του 30% τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ι και περιςςότερο. 

 Οπτικζσ απώλειεσ: 

Σι οπτικζσ ενεργειακζσ απϊλειεσ οφείλονται κυρίωσ ςτθν 

διαφοροποίθςθ τθσ ανακλαςτικότθτασ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων 

ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ εργαςτθριακζσ μετριςεισ, με ετιςια τιμι 

απωλειϊν περίπου 3%. Αυτοφ του είδουσ οι απϊλειεσ υπακοφουν ςτουσ 

νόμουσ του Fresnel αναφορικά ,ε τθν διάδοςθ και αντανάκλαςθ τθσ 

ακτινοβολίασ πάνω ςτθν γυάλινθ επιφάνεια που επικαλφπτει τα 

φωτοβολταϊκά κφτταρα.  Θ αντανακλαςτικότατα αυξάνει με τθν αφξθςθ 

τθσ γωνίασ πρόςπτωςθσ των θλιακϊν ακτινϊν ςτθν επιφάνεια του 

πλαιςίου και ιδιαίτερα για τιμζσ άνω των 60°. Επίςθσ, οπτικζσ απϊλειεσ 

ζχουμε και με τθ διαφοροποίθςθ τθσ πόλωςθσ τθσ προςπίπτουςασ 

ακτινοβολίασ, με μζςθ ετιςια απϊλεια τθσ τάξεωσ του 2%. Ψζλοσ θ 

κακαρότθτα των πλαιςίων επθρεάηει τθν ενεργειακι απόδοςθ των 

φωτοβολταϊκϊν , με μζςθ ετιςια απϊλεια 1,5%, κεωρϊντασ ότι θ 

ετιςια αυτι απϊλεια υπολογίηεται για κακαρότθτα τθσ επιφάνειασ του 

πλαιςίου από 7%-10%.  

(Οαμπροποφλου,2009) 
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Χχιμα 10: Πεταβολι τθσ απόδοςθσ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων ςυναρτιςει τθσ 
κερμοκραςίασ 

 

 

 

4.8 ΕΛΔΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ 

 

Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Μονοκρυςταλλικού πυριτύου: 
 
Ζχουν πάχοσ περίπου 0.3 χιλιοςτά και θ απόδοςθ τουσ κυμαίνεται γφρω 

ςτο 15-18% για το πλαίςιο. Εργαςτθριακά ζχουν επιτευχκεί αποδόςεισ 

που φτάνουν ζωσ και 24.7% .Ψο sunpower κεωρείται το αποδοτικότερο 

μονοκρυςταλλικό φωτοβολταϊκό πλαίςιο ςτθ κατθγορία του με 

απόδοςθ που αγγίηει το 18,5%.Ψα μονοκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά 

ςτοιχεία χαρακτθρίηονται από το πλεονζκτθμα τθσ καλφτερθσ ςχζςθσ 

απόδοςθσ-επιφάνειασ, ενϊ το βαςικό του μειονζκτθμα είναι το υψθλό 

κόςτοσ καταςκευισ ςε ςχζςθ με τα πολυκρυςταλλικά 
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Χχιμα 11: Ξφτταρο μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου 

Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Πολυκρυςταλλικού πυριτύου: 
 
Ζχουν πάχοσ επίςθσ περίπου 0.3 χιλιοςτά. Θ καταςκευι τουσ είναι 

οικονομικότερθ από αυτιν των μονοκρυςταλλικϊν γι' αυτό θ τιμι τουσ 

είναι λίγο χαμθλότερθ. Σπτικά, μπορεί κανείσ να παρατθριςει τισ 

επιμζρουσ μονοκρυςταλλικζσ περιοχζσ, δθλαδι το μζγεκοσ των 

κρυςταλλικϊν κόκκων. Τςο μεγαλφτερεσ είναι ςε ζκταςθ οι 

μονοκρυςταλλικζσ περιοχζσ, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ απόδοςθ για 

τα πολυκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά κφτταρα. Εργαςτθριακά , ζχουν 

επιτευχκεί αποδόςεισ ζωσ και 20%, ενϊ ςτο εμπόριο τα 

πολυκρυςταλλικά ςτοιχεία διατίκενται με αποδόςεισ από 13 ζωσ 15% 

για τα φωτοβολταϊκά πλαίςια. 

 

Χχιμα 12: Ξφτταρο πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου 

Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Άμορφου πυριτύου: 
 
Ψο  πάχοσ του πυριτίου είναι  0.0001 χιλιοςτά, ενϊ το υπόςτρωμα 

κυμαίνεται από 1 ζωσ 3 χιλιοςτά. Ψα φωτοβολταϊκά πλαίςια άμορφου 

πυριτίου, ζχουν αιςκθτά χαμθλότερεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με τισ δφο 

προθγοφμενεσ κατθγορίεσ. Ζτςι και λόγω τθσ μικρότερθσ ποςότθτασ 

πυριτίου που χρθςιμοποιείται, θ τιμι τουσ είναι γενικότερα αρκετά 

χαμθλότερθ. Σι επιδόςεισ που κυμαίνονται για το πλαίςιο από 6% ζωσ 

8%, ενϊ ςτο εργαςτιριο ζχουν επιτευχκεί αποδόςεισ ακόμα και 14%. Ψο 

ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα τουσ είναι ότι δεν επθρεάηεται πολφ από 
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τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και πλεονεκτοφν ςτθν αξιοποίθςθ τθσ 

απόδοςθσ του ςε ςχζςθ με τα κρυςταλλικά φωτοβολταϊκά, όταν 

υπάρχει ςυννεφιά. Ψο μειονζκτθμα τουσ είναι θ χαμθλι ενεργειακι 

τουσ  πυκνότθτα, κάτι που ςθμαίνει ότι για να παράγουμε τθν ίδια 

ενζργεια χρειαηόμαςτε ςχεδόν διπλάςια επιφάνεια ςε ςχζςθ με τα 

κρυςταλλικά φωτοβολταϊκά ςτοιχεία.  

 

Χχιμα 13: Ξφτταρο άμορφου πυριτίου 

 
Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Διςεληνοώνδούχου χαλκού 
(CuInSe2 ό CIS και με προςθόκη γαλλύου CIGS): 
 
 

Θ  απορροφθτικότθτα του ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ τφπουσ 

φωτοβολταϊκϊν  ςτο προςπίπτον φωσ είναι πολφ μεγάλθ, αλλά θ 

απόδοςθ του κυμαίνεται ςτο 11% για το πλαίςιο. Εργαςτθριακά θ 

απόδοςθ του φτάνει το 18.8%, θ οποία είναι θ μεγαλφτερθ που ζχει 

επιτευχκεί μεταξφ των τεχνολογιϊν λεπτισ επίςτρωςθσ. Πε τθν 

πρόςμιξθ γαλλίου (CIGS), θ απόδοςθ του μπορεί να αυξθκεί ακόμα 

περιςςότερο. Ψο πρόβλθμα που υπάρχει, είναι ότι το ίνδιο υπάρχει ςε 

περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ ςτθ φφςθ. Χτα επόμενα χρόνια πάντωσ 

αναμζνεται το κόςτοσ του να είναι αρκετά χαμθλότερο. 

 

Χχιμα 14: Ξφτταρο διςελθνοϊνδοφχου χαλκοφ 
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Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Σελουριούχου Καδμύου (CdTe): 
 
Ζχουν  τθ δυνατότθτα να απορροφοφν  το 99% τθσ προςπίπτουςασ 

ακτινοβολίασ. Σι αποδόςεισ πλαιςίου τελουριοφχου καδμίου είναι 

γφρω ςτο 6-8%. Χτο εργαςτιριο, θ απόδοςθ τουσ ζχει φτάςει το 16%. 

Πελλοντικά, αναμζνεται το κόςτοσ του να πζςει αρκετά. Θ μειωμζνθ 

χριςθ τουσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το κάδμιο ςφμφωνα με κάποιεσ 

ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κεωρείται  καρκινογόνο με .Ιδθ θ 

Greenpeace, ζχει εναντιωκεί ςτθ χριςθ του. Επίςθσ πρόβλθμα είναι και 

θ ζλλειψθ του τελλουρίου. Θ πιο διαδεδομζνθ χριςθ του είναι θ 

ενκυλάκωςθ του ςτο γυαλί ωσ δομικό υλικό με τθν εφαρμογι του ςε 

κτίρια. 

 
Χχιμα 15: Φωτοβολταϊκό πλαίςιο CdTe 

Υωτοβολταώκϊ πλαύςια Αρςενιούχου Γαλλύου (GaAs): 
 
Εκτόσ από γάλλιο τα πλαίςια αυτά περιζχουν και άλλα  μζταλλα όπωσ 

το αλουμίνιο και ο ψευδάργυροσ. Ψα φωτοβολταϊκά πλαίςια GaAs 

κεωροφνται ιδανικά για τθν απορρόφθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θ 

απόδοςθ τουσ ςτθ μορφι πολλαπλϊν ςυνενϊςεων (multijunction) είναι 

θ υψθλότερθ που ζχει επιτευχκεί και αγγίηει το 29%. Επίςθσ τα 

φωτοβολταϊκά ςτοιχεία GaAs είναι εξαιρετικά ανκεκτικά ςτισ υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ γεγονόσ που κακιςτά ςχεδόν αναγκαία τθ χριςθ τουσ ςε 

εφαρμογζσ ςυγκεντρωτικϊν ςυςτθμάτων (solar concentrators). Ψο 

κφριο πλεονζκτθμα τουσ είναι ότι αντζχουν τισ υψθλζσ ποςότθτεσ 

θλιακισ ακτινοβολίασ και ςε ςυνδυαςμό με τθν  πολφ υψθλισ τουσ  

απόδοςθσ του ενδείκνυται για διαςτθμικζσ εφαρμογζσ. Ψο μεγαλφτερο 

μειονζκτθμα αυτισ τθσ τεχνολογίασ είναι το υπερβολικό κόςτοσ του 

μονοκρυςταλλικοφ GaAs υποςτρϊματοσ. 



35 
 

 

Χχιμα 16: Ξφτταρο αρςενιοφχου γαλλίου 

 

Υωτοβολταώκϊ ςτοιχεύα ετεροεπαφόσ HIT 

(Heterojunction with Istrinsic Thin-layer): 
 

Ψα βαςικά τουσ μζρθ είναι δφο ςτρϊςεισ άμορφου πυριτίου (πάνω και 

κάτω) και ενδιάμεςα υπάρχει μία ςτρϊςθ μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου. 

Ψο μεγάλο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ τεχνολογίασ είναι ο υψθλόσ βακμόσ 

απόδοςθσ του πλαιςίου που φτάνει βιομθχανικά ςτο 17.2% και το 

οποίο ςθμαίνει ότι χρειαηόμαςτε μικρότερθ επιφάνεια για να ζχουμε 

τθν ίδια ιςχφ. Άλλα πλεονεκτιματα για τα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

ετεροεπαφισ είναι θ υψθλι τουσ απόδοςθ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

αλλά και θ μεγάλθ τουσ απόδοςθ ςτθ διάχυτθ ακτινοβολία. Φυςικά, 

αφοφ προςφζρει τόςα πολλά, το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο ετεροεπαφισ 

είναι και κάπωσ ακριβότερο ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά φωτοβολταϊκά 

πλαίςια. 
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Υωτοβολταώκϊ πλαύςια εύκαμπτησ βϊςησ: 

 
Αντίκετα με τα ςυμβατικά φωτοβολταϊκά κφτταρα, τα φωτοβολταϊκά 

πλαίςια αυτισ τθσ κατθγορίασ δεν επικάκεται ςε άκαμπτθ βάςθ 

πυριτίου αλλά ςε μια φτιαγμζνθ από χιλιάδεσ ςφαιρίδια πυριτίου, 

εγκλωβιςμζνα ανάμεςα ςε δφο φφλλα αλουμινίου. Ξάκε ςφαιρίδιο, 

λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτο μικροςκοπικό φωτοβολταϊκό κφτταρο, 

απορροφϊντασ τθν θλιακι ακτινοβολία και μετατρζποντάσ τθν ςε 

θλεκτριςμό. Ψα φφλλα αλουμινίου εξαςφαλίηουν ςτο υλικό τθ φυςικι 

αντοχι που χρειάηεται, του επιτρζπουν να είναι εφκαμπτο αλλά και 

ελαφρφ, ενϊ ταυτόχρονα παίηουν το ρόλο θλεκτρικισ επαφισ. Θ γεμάτθ 

φυςαλίδεσ επιφάνεια που δθμιουργοφν τα ςφαιρίδια επιτρζπει πολφ 

μεγαλφτερθ απορρόφθςθ θλιακοφ φωτόσ, χαρίηοντασ ςτο υλικό 

αποδοτικότθτα τθσ τάξθσ του 11%. Ψο βαςικό τουσ πλεονζκτθμα είναι 

ότι μποροφν να καλφψουν επιφάνειεσ κάκε ςχιματοσ, αυξάνοντασ ζτςι 

κατά πολφ τουσ χϊρουσ όπου μπορεί να παραχκεί θλεκτρικι ενζργεια 

και δίνοντασ ςτουσ αρχιτζκτονεσ τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςουν κτιρια 

με καμπφλεσ που κα μποροφν να είναι εξοπλιςμζνα με φωτοβολταϊκά, 

χωρίσ μάλιςτα να απαιτοφνται ενιςχυμζνεσ καταςκευζσ για τθν ςτιριξι 

τουσ όπωσ αυτό ςτο ςχιμα 17. 

 

 

 
 
Χχιμα 17: Εικονικι εφαρμογι εφκαμπτων φωτοβολταϊκϊν 
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Υίνακασ 4: Χυγκριτικόσ πίνακασ φωτοβολταϊκϊν τεχνολογιϊν  
 

 
 
Χτον πίνακα 4 παρουςιάηονται οι πιο διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ 

φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων που αναφζρκθκαν μζχρι τϊρα. Γίνεται μία 

ςφγκριςθ μεταξφ τουσ, όςον αφορά τθν απόδοςθ, τθν απαιτοφμενθ 

επιφάνεια ανά kWp, τθ μζςθ ετιςια παραγωγι ενζργειασ ςε kWh ανά 

kWp και ςε kWh ανά m2,κακϊσ και τθ μζςθ ετιςια μείωςθ εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα. 
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Κυλινδρικό πϊνελ: 

 

 

Ψα κυλινδρικά Panels απορροφοφν ενζργεια από τισ ακτίνεσ φωτόσ που 

πζφτουν απευκείασ πάνω τουσ αλλά και από αυτζσ που ανακλϊνται 

από το δάπεδο όπωσ επίςθσ και από αυτζσ που διακλϊνται 

κακιςτϊντασ τα πολφ περιςςότερο αποδοτικά ςε ςφγκριςθ με τα 

ςυμβατικά panels. Ψο χαρακτθριςτικό κυλινδρικό ςχιμα των Panels τα 

κακιςτά ικανά να τοποκετοφνται πολφ κοντά μεταξφ τουσ και ςε 

επίπεδθ διάταξθ. Ζτςι δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν απόςταςθ το ζνα 

από το άλλο για να μθ ςκιάηονται μεταξφ τουσ και με τον τρόπο αυτό 

βελτιςτοποιείται θ κάλυψθ τθσ επιφάνειασ με panels. Αυτι θ ιδιότθτα 

τα κακιςτά ιδανικι λφςθ για περιοριςμζνουσ χϊρουσ όπωσ ταράτςεσ 

οικοδομϊν όπου ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ, όπωσ επίςθσ και για 

εκτάςεισ γθσ όπου θ τοποκζτθςι τουσ εκμεταλλεφεται ςτο ζπακρο 

ολόκλθρθ τθ διακζςιμθ ζκταςθ. Ωσ εκ τοφτου, λόγω τθσ κάλυψθσ χϊρου 

που προςφζρουν, θ ενζργεια που παράγουν ςε ςφγκριςθ με τα 

ςυμβατικά panels είναι 30% περιςςότερθ. Θ φυςικι ροι του αζρα 

μεταξφ των panels ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθ ηεςταίνονται τόςο όςο τα 

ςυμβατικά panels και ταυτόχρονα αφοφ ψφχονται καλφτερα και 

λειτουργοφν ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ ζχουν χαμθλότερεσ 

απϊλειεσ, δθλαδι παράγουν περιςςότερθ ενζργεια. Ψα ςυςτιματα 

Solyndra ζχουν χαμθλό κόςτοσ τοποκζτθςθσ λόγω τθσ απλισ διάταξθσ 

των panels κακϊσ θ τοποκζτθςθ δεν απαιτεί χρονοβόρα διαδικαςία 

οφτε καταςκευαςτικι προεργαςία του δαπζδου. Δεν χρειάηεται να 

http://www.solyndra.com/
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τοποκετθκεί τςιμεντζνια βάςθ, δεν χρειάηεται να τρυπθκεί θ ταράτςα, 

απλϊσ τοποκετοφνται ςτισ βάςεισ τουσ και το ςυνεργείο τα ακουμπά 

κυριολεκτικά ςτθν επιφάνεια. Σ άνεμοσ ρζει φυςικά μεταξφ των κενϊν 

των ςωλινων ςε κάκε panel με αποτζλεςμα να μθν αςκεί μεγάλθ πίεςθ 

και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται βίδωμα των panels ςτο ζδαφοσ. 

Ακόμθ και ςε περιοχζσ με ανζμουσ υψθλισ ταχφτθτασ δεν υπάρχει 

ανάγκθ για διάτρθςθ τθσ ταράτςασ για τθν τοποκζτθςθ των panels οφτε 

ανάγκθ για τοποκζτθςθ ζρματοσ. Ψα panels τθσ Solyndra ζχουν 

ςχεδιαςτεί και δοκιμαςτεί να αντζχουν ςε ανζμουσ μζχρι και 208Km/h 

(130mph). Εκτόσ αυτοφ, θ διάταξθ των panels αςκεί ςτακερι πίεςθ ςτο 

ζδαφοσ 16Kg/m2 θ οποία είναι αρκετι για να μθ χρειάηονται επιπλζον 

ςτιριξθ. Ζτςι, τοποκετοφνται άνετα ςε ταράτςεσ κτιρίων χωρίσ να 

ςυμβάλλουν ςε φορτίο ςτθν ταράτςα λόγω πίεςθσ από ανζμουσ, όπωσ 

τα κοινά φωτοβολταϊκά. Ψο λεπτό φωτοβολταϊκό φιλμ είναι 

ςυνδυαςμόσ χαλκοφ, ιριδίου και γαλλίου (CIGS) και βρίςκεται ερμθτικά 

και αεροςτεγϊσ (ςε κενό αζρα) κλειςμζνο μζςα ςτουσ ςωλινεσ. Ωσ 

αποτζλεςμα, θ υγραςία δεν ζρχεται ποτζ ςε επαφι με το φωτοβολταϊκό 

υλικό και ζτςι ο χρόνοσ ηωισ του panel είναι πολφ μεγάλοσ. Χε 

ςυνδυαςμό με τθν εγγφθςθ 25 ετϊν τθσ Solyndra αποτελοφν τθν 

καλφτερθ λφςθ ςτθν παγκόςμια αγορά. Ψα panels τθσ Solyndra ζχουν 

πιςτοποιθκεί κατά UL 1703 για χριςθ ςτισ Θ.Υ.Α. και κατά IEC 61730, 

IEC 61646 για χριςθ ςτθν παγκόςμια αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solyndra.com/
http://www.solyndra.com/
http://www.solyndra.com/
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Suncubes: 

 

 

 

 Θ SunCube διακζτει ζναν ακρυλικό φακό Fresnel, ο οποίοσ μεγεκφνει 

το φωσ του ιλιου και να το κατευκφνει επάνω ςε φωτοβολταϊκά 

κφτταρα υψθλισ απόδοςθσ .Θ SunCube είναι τοποκετθμζνθ ςε μια 

ειδικι πλατφόρμα που ζχει ςχεδιαςτεί για να εντοπίηει τθν κίνθςθ του 

θλίου κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ κακϊσ διακζτει ζναν διπλό άξονα 

περιςτροφισ για να εξαςφαλίηει ζτςι τθ μζγιςτθ αποδοτικότθτα. Ζχει 

οριςτεί ωσ μια μονάδα 300watt, με απόδοςθ 30+%, θ οποία είναι 

ςχεδόν διπλάςια από τθν απόδοςθ του προτφπου PV.  Θ SunCube είναι 

ζνα από τα νζα  CPV ςυςτιματα που ζχουν εμφανιςτεί ςτθν αγορά 

πρόςφατα. Περικά ςυςτιματα CPV μπορεί να είναι πιο ακριβά από 

τουσ παραδοςιακοφσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ, και επίςθσ ζχουν κινοφμενα 

μζρθ, πράγμα που ςθμαίνει ότι μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιςτα. 

Αλλά CPV ςυςτιματα μποροφν να ζχουν μεγαλφτερθ 

αποτελεςματικότθτα και υψθλότερθ απόδοςθ (που ςθμαίνει ότι 

μποροφν να είναι λιγότερο ακριβά, διότι κα διακζτουν λιγότερο 

εξοπλιςμό), και μπορεί να χωρζςει ςε μικρότερουσ χϊρουσ, το οποίο 

είναι ζνα όφελοσ για οριςμζνουσ τφπουσ εγκαταςτάςεων. 

(www.greenandgoldenergy.com.au) 

 

 

 



41 
 

 

4.9 ΣΡΟΠΟΙ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ Ε ΚΣΙΡΙΑ 

Σι βαςικοί τρόποι εγκατάςταςθσ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ςε ζνα 

κτίριο είναι οι ακόλουκοι: 

 Ψοποκζτθςθ ςε κεκλιμζνα ςτθρίγματα. Ωπάρχουν πολλά είδθ 

ςτθριγμάτων  ξφλινα ι μεταλλικά που ταιριάηουν ακριβϊσ ςτα 

πλαίςια. 

 Ψοποκζτθςθ ςε ειδικι βάςθ προςαρμοηόμενθ ςτο εξωτερικό του 

κελφφουσ, θ οποία εξζχει από τθν οροφι ι τθν πρόςοψθ του 

κτιρίου. Θ καταςκευι αυτι ςτθρίηεται ςτο εξωτερικό κζλυφοσ του 

κτιρίου. Χρειάηεται όμωσ προςοχι για τθν καλι μόνωςθ των 

ςθμείων ςτα οποία ςτθρίηεται θ βάςθ.  

 Απευκείασ τοποκζτθςθ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ εξωτερικι 

επίςτρωςθ του κτιρίου αντικακίςταται από φωτοβολταϊκά  

πλαίςια. Ψο φωτοβολταϊκό κάλυμμα προςτατεφει το κτίριο, αλλά 

δεν είναι πλιρωσ ςτεγανό και απαιτοφνται μζτρα για τθ 

ςτεγανοποίθςι του.  

 Ενςωμάτωςθ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ςτο κζλυφοσ του 

κτιρίου. Χυνίςταται ςτθν υποκατάςταςθ ολόκλθρων τμθμάτων 

του κτιριακοφ κελφφουσ από φωτοβολταϊκά  πλαίςια. Θ καλι 

εφαρμογι αυτισ τθσ τεχνικισ απαιτεί τθ ςτεγανι ςφνδεςθ των 

φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων μεταξφ τουσ. (www.ktirio.gr) 

 

 

 

4.10 Πλεονεκτόματα φωτοβολταώκών  

 

Ψα βαςικότερα χαρακτθριςτικά των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων είναι 

ότι λειτουργοφν ακόρυβα και δεν ζχουν κινοφμενα μζρθ, δεν  ρυπαίνουν 

το περιβάλλον και αποτρζπουν τθν ζκλυςθ διοξειδίου του άνκρακα, 

λειτουργοφν αυτόνομα και αξιόπιςτα χωρίσ τθν παρουςία χειριςτι, δεν 
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καταναλϊνουν καφςιμα, μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, ζχουν διάρκεια ηωισ που φτάνει τα 30 ζτθ, 

απαιτοφν ελάχιςτθ ςυντιρθςθ, δεν επθρεάηονται από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, μποροφν να λειτουργοφν ςε ςυνδυαςμό με άλλα ςυςτιματα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, παρζχουν δυνατότθτα αποκικευςθσ 

τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςε δίκτυο ι ςε ςυςςωρευτζσ, ζχουν 

δυνατότθτα επζκταςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ, αποτελοφν ανεξάντλθτο 

εγχϊριο ενεργειακό πόρο, εξοικονομοφν ενζργεια ςε μια εποχι ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςυμβάλλουν ςτθν 

αποκζντρωςθ τθσ ενζργειασ (νθςιά), ζχουν δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ και τζλοσ αποτελοφν φορζα επενδφςεων κεφαλαίων. 

 

4.11 Μειονεκτόματα φωτοβολταώκών 

Ψα φωτοβολταϊκά ζχουν υψθλό κόςτοσ επζνδυςθσ γεγονόσ που 

δυςκολεφει και αποτρζπει τον καταναλωτι να ςτραφεί ςτθν ελλθνικι 

αγορά φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Πε τθν πάροδο του χρόνου 

ξεκίνθςαν να προςφζρονται από τισ τράπεηεσ διάφορα επενδυτικά 

προγράμματα επιδοτιςεων τόςο τθσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ 

φωτοβολταϊκϊν, όςο και τθσ παραγόμενθσ θλιακισ κιλοβατϊρασ και ςε 

ςυνδυαςμό με το αςιμαντο λειτουργικό κόςτοσ που ζχουν άρχιςε να 

αλλάηει το αρνθτικό κλίμα που υπιρχε και προβλζπεται πωσ ακόμα 

περιςςότεροι άνκρωποι κα ςτραφοφν ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

από εδϊ και πζρα. Θ χαμθλι απόδοςθ μετατροπισ του θλιακοφ φωτόσ 

ςε θλεκτρικι ενζργεια αποτελεί ζνα εξίςου ςθμαντικό μειονζκτθμα των 

φωτοβολταϊκϊν, θ οποία μασ οδθγεί όχι μόνο ςε χαμθλζσ ενεργειακζσ 

απολαβζσ αλλά και ςτθν ανάγκθ εγκατάςταςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 

φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν 

γεγονόσ που οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ απαιτοφμενθσ επιφάνειασ 

εγκατάςταςθσ. 
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4.12 Σι ενεργειακϋσ ανϊγκεσ μπορώ να καλύψω με ϋνα 

φωτοβολταώκό;  

Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα φωτοβολταϊκά παράγουν ςυνεχζσ ρεφμα 

μποροφμε να ποφμε ότι είναι ικανά να καλφψουν κάκε ενεργειακι μασ 

ανάγκθ(π.χ. φωτιςμόσ ,ψφξθ, θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ). Υρζπει να δοκεί 

προςοχι πωσ το ρεφμα που μασ δίνουν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε 

ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ ι κα πρζπει να εγκαταςτιςουμε κάποια 

ειδικι θλεκτρονικι ςυςκευι που να μετατρζπει το ςυνεχζσ ςε 

εναλλαςςόμενο ρεφμα .Αυτό μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 

τροφοδοτοφμε κάκε ςυςκευι. Τμωσ για λόγουσ οικονομίασ και 

απόδοςθσ  δεν ςυνιςτάται θ χριςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

για τθν τροφοδότθςθ κερμικϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, όπωσ κουηίνεσ, 

κερμοςίφωνεσ, θλεκτρικά καλοριφζρ ι κερμοςυςςωρευτζσ. Για τισ 

χριςεισ αυτζσ υπάρχουν πολφ οικονομικότερεσ λφςεισ που δεν 

ςτθρίηονται κακόλου ςτον θλεκτριςμό, όπωσ οι θλιακοί κερμοςίφωνεσ, 

ο θλιακόσ κλιματιςμόσ, οι κουηίνεσ ι τα ςυςτιματα κζρμανςθσ φυςικοφ 

αερίου, υγραερίου κ.λπ. Υαραδείγματοσ χάριν ο θλιακόσ κερμοςίφωνασ 

μετατρζπει απευκείασ τθν θλιακι ακτινοβολία ςε κερμότθτα, ςε 

αντίκεςθ με ζναν θλεκτρικό κερμοςίφωνα ο οποίοσ τροφοδοτείται από 

ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, όπου εκεί  το θλιακό φωσ μετατρζπεται ςε 

θλεκτριςμό και κατόπιν από το κερμοςίφωνα ςε κερμότθτα. Αποδοτικι 

μπορεί να κεωρθκεί θ χριςθ των φωτοβολταϊκϊν για τον φωτιςμό με 

λάμπεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν (υπολογιςτζσ, θχθτικά ςυςτιματα, ψυγεία, τθλεοράςεισ, 

τθλεπικοινωνίεσ κλπ). 
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5. ΒΕΛΣΛΣΟΠΟΛΘΘ ΣΟΠΟΚΕΣΘΘ ΘΛΛΑΚΩΝ 

ΤΛΛΕΚΣΩΝ 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

απόδοςθσ των θλιακϊν ςυλλεκτϊν. Για το ςκοπό αυτό ζχει επιλεγεί 

ζνα ςθμείο ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ όπου ζγιναν οι απαραίτθτεσ 

μετριςεισ που απαιτοφνται. Ψο παρακάτω γράφθμα, μασ δείχνει τθν 

θλιακι διαδρομι τισ θμζρεσ των θλιοςταςίων (μπλε και κόκκινθ 

διακεκομμζνθ) και τισ ιςθμερίασ (πράςινθ διακεκομμζνθ)  κακϊσ και 

τθν ςκίαςθ που δζχεται το επιλεγμζνο ςθμείο (γραμμοςκιαςμζνθ 

περιοχι) από τα γειτονικά εμπόδια. Ζχουν τοποκετθκεί οι άξονεσ 

που μασ δείχνουν το προςανατολιςμό του ςθμείου, κακϊσ και οι 

κφκλοι οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ γωνίεσ που βρίςκονται τα φυςικά 

εμπόδια. 
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−−−−−−  ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΘΟΛΣΩ 22/6 
−−−−−−  ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΘΟΛΣΩ 21/3 & 21/9 
−−−−−−  ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΘΟΛΣΩ 22/12 

                  Χχιμα 18:ςκιόγραμμα επιλεγμζνου ςθμείου 

 Β 

  Α 

Ν 

Δ 
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Θ κόκκινθ διακεκομμζνθ γραμμι αντιςτοιχεί ςτο κερινό θλιοςτάςιο 

όπου ο ιλιοσ βρίςκεται ςτο ψθλότερο ςθμείο, με αποτζλεςμα να ζχω 

τθν μικρότερθ ςκίαςθ. Ψισ ϊρεσ που ο ιλιοσ είναι χαμθλά (ανατολι και 

δφςθ) δεν μπορεί να «υπερπθδιςει» τα γειτονικά εμπόδια με 

αποτζλεςμα να ζχουμε τθν ακόλουκθ ςκίαςθ (βζλθ). 

 

 

 

 

 

          Χχιμα 19: ςθμεία ςκίαςθσ ςθμείου κατά το κερινό θλιοςτάςιο. 
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Θ μπλε διακεκομμζνθ γραμμι αντιςτοιχεί ςτο χειμερινό θλιοςτάςιο, 

όπου ζχουμε και τθν χαμθλότερθ και βραχφτερθ τροχιά του ιλιου. 

Ψο επιλεγμζνο ςθμείο μασ δζχεται τθν ελάχιςτθ ακτινοβολία κατά τθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ (βζλθ). 

 

 

 

 

 

             Χχιμα 20: ςθμεία ςκίαςθσ κατα το χειμερινό θλιοςτάςιο. 
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 Αρχικά κα προςδιορίςουμε τον βζλτιςτο προςανατολιςμό που 

πρζπει να ζχουν οι θλιακοί μασ ςυλλζκτεσ ϊςτε να ζχουμε τθ 

μζγιςτθ απόδοςθ. Σ υπολογιςμόσ γίνεται μζςω ενόσ 

προγράμματοσ excel που αρχικά υπολογίηει το υψόμετρο και 

το θλιακό αηιμοφκιο του επιλεγμζνου ςθμείου και τζλοσ μασ 

δίνει τισ τιμζσ του δείκτθ δυνθτικισ ακτινοβολίασ για τισ 

διάφορεσ τιμζσ τθσ κλίςθσ και του προςανατολιςμοφ που εγϊ 

κεωρϊ κάκε φορά για τουσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ (Παμάςθσ). 

Χτθ μελζτθ μου οι τιμζσ του επιπζδου, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν 

ςε μθδενικι κλίςθ χωρίσ εμπόδια και οι τιμζσ του ανάγλυφου 

που αντιςτοιχοφν ςε μθδενικι κλίςθ με εμπόδια παραμζνουν 

ςτακερζσ για όλεσ τισ τιμζσ κλίςθσ και προςανατολιςμοφ 

παρουςιάηονται παρακάτω. 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

JAN 142,7 83,4 

FEB 168,4 132,2 

MAR 246,6 195,8 

APR 293,4 244,0 

MAY 343,2 302,8 

JUN 347,1 319,1 

JUL 350,6 324,6 

AUG 318,5 264,1 

SEP 260,1 207,5 

OKT 209,4 150,6 

NON 151,0 83,2 

DEC 129,9 59,7 

YEAR 2961,1 2367,1 

 

                                ΒΕΛΣΛΣΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΛΜΟ 

Κεωρϊ ςτακερι κλίςθ 40° και υπολογίηω για κάκε μινα τισ 

μζγιςτεσ αποδόςεισ για τισ διάφορεσ τιμζσ προςανατολιςμοφ. Θ 

ςτιλθ του κεκλιμζνου αντιςτοιχεί ςε panel με κλίςθ χωρίσ 

εμπόδια, ενϊ του κεκλιμζνου ανάγλυφου ςε panel  με κλίςθ με 

εμπόδια. 
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aspect 

     

 
120 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 265,2 145,4 
 

0,58 1,86 1,02 

FEB 261,9 180,5 
 

0,79 1,56 1,07 

MAR 314,6 224,9 
 

0,79 1,28 0,91 

APR 316,5 222,1 
 

0,83 1,08 0,76 

MAY 328,4 262,0 
 

0,88 0,96 0,76 

JUN 314,8 252,3 
 

0,92 0,91 0,73 

JUL 324,8 263,8 
 

0,93 0,93 0,75 

AUG 324,7 237,6 
 

0,83 1,02 0,75 

SEP 306,2 212,1 
 

0,80 1,18 0,82 

OKT 297,3 185,1 
 

0,72 1,42 0,88 

NON 263,7 132,2 
 

0,55 1,75 0,88 

DEC 257,7 111,8 
 

0,46 1,98 0,86 

YEAR 3575,8 2429,8 
 

0,80 1,21 0,82 

 

 

 
aspect 

     

 
130 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 282,6 157,0 
 

0,58 1,98 1,10 

FEB 273,6 194,0 
 

0,79 1,62 1,15 

MAR 321,0 237,7 
 

0,79 1,30 0,96 

APR 315,8 233,5 
 

0,83 1,08 0,80 

MAY 320,3 267,3 
 

0,88 0,93 0,78 

JUN 304,0 254,8 
 

0,92 0,88 0,73 

JUL 315,4 267,0 
 

0,93 0,90 0,76 

AUG 320,9 246,5 
 

0,83 1,01 0,77 

SEP 310,1 224,1 
 

0,80 1,19 0,86 

OKT 307,3 198,0 
 

0,72 1,47 0,95 

NON 278,0 142,0 
 

0,55 1,84 0,94 

DEC 275,3 121,5 
 

0,46 2,12 0,94 

YEAR 3624,4 2543,6 
 

0,80 1,22 0,86 

 

 

 
aspect 

     

 
140 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 295,2 165,7 
 

0,58 2,07 1,16 

FEB 280,8 204,7 
 

0,79 1,67 1,22 

MAR 322,5 247,9 
 

0,79 1,31 1,01 
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APR 312,1 243,5 
 

0,83 1,06 0,83 

MAY 312,2 271,3 
 

0,88 0,91 0,79 

JUN 293,6 256,4 
 

0,92 0,85 0,74 

JUL 305,0 268,9 
 

0,93 0,87 0,77 

AUG 314,5 253,9 
 

0,83 0,99 0,80 

SEP 310,5 234,2 
 

0,80 1,19 0,90 

OKT 315,4 208,4 
 

0,72 1,51 1,00 

NON 291,0 149,5 
 

0,55 1,93 0,99 

DEC 290,1 128,9 
 

0,46 2,23 0,99 

YEAR 3642,9 2633,4 
 

0,80 1,23 0,89 

 

 

 
aspect 

     

 
150 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 306,6 171,3 
 

0,58 2,15 1,20 

FEB 288,7 212,3 
 

0,79 1,71 1,26 

MAR 326,1 255,1 
 

0,79 1,32 1,03 

APR 308,6 251,8 
 

0,83 1,05 0,86 

MAY 303,9 274,6 
 

0,88 0,89 0,80 

JUN 284,7 259,0 
 

0,92 0,82 0,75 

JUL 297,6 272,0 
 

0,93 0,85 0,78 

AUG 310,0 259,8 
 

0,83 0,97 0,82 

SEP 308,7 242,0 
 

0,80 1,19 0,93 

OKT 318,2 216,0 
 

0,72 1,52 1,03 

NON 298,0 154,4 
 

0,55 1,97 1,02 

DEC 300,2 133,8 
 

0,46 2,31 1,03 

YEAR 3651,3 2702,1 
 

0,80 1,23 0,91 

 

 

 
aspect 

     

 
160 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 313,7 173,6 
 

0,58 2,20 1,22 

FEB 292,1 216,6 
 

0,79 1,73 1,29 

MAR 326,8 259,0 
 

0,79 1,33 1,05 

APR 306,8 258,1 
 

0,83 1,05 0,88 

MAY 299,7 277,7 
 

0,88 0,87 0,81 

JUN 278,9 261,6 
 

0,92 0,80 0,75 

JUL 291,4 274,2 
 

0,93 0,83 0,78 

AUG 306,2 263,9 
 

0,83 0,96 0,83 

SEP 309,7 247,3 
 

0,80 1,19 0,95 

OKT 322,8 220,5 
 

0,72 1,54 1,05 

NON 305,5 156,5 
 

0,55 2,02 1,04 

DEC 309,6 136,0 
 

0,46 2,38 1,05 

YEAR 3663,3 2744,9 
 

0,80 1,24 0,93 
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aspect 

     

 
170 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 316,9 172,6 
 

0,58 2,22 1,21 

FEB 294,5 217,3 
 

0,79 1,75 1,29 

MAR 326,2 259,7 
 

0,79 1,32 1,05 

APR 302,7 262,2 
 

0,83 1,03 0,89 

MAY 294,0 279,3 
 

0,88 0,86 0,81 

JUN 272,6 263,5 
 

0,92 0,79 0,76 

JUL 285,8 275,7 
 

0,93 0,82 0,79 

AUG 301,6 266,1 
 

0,83 0,95 0,84 

SEP 307,3 249,9 
 

0,80 1,18 0,96 

OKT 324,1 221,8 
 

0,72 1,55 1,06 

NON 308,7 155,8 
 

0,55 2,04 1,03 

DEC 312,5 135,4 
 

0,46 2,41 1,04 

YEAR 3646,7 2759,3 
 

0,80 1,23 0,93 

 

 

 
aspect 

     

 
180 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 319,6 168,3 
 

0,58 2,24 1,18 

FEB 295,8 214,5 
 

0,79 1,76 1,27 

MAR 327,7 257,0 
 

0,79 1,33 1,04 

APR 304,1 264,3 
 

0,83 1,04 0,90 

MAY 294,4 279,5 
 

0,88 0,86 0,81 

JUN 273,0 267,4 
 

0,92 0,79 0,77 

JUL 286,1 279,8 
 

0,93 0,82 0,80 

AUG 302,7 267,0 
 

0,83 0,95 0,84 

SEP 308,5 249,7 
 

0,80 1,19 0,96 

OKT 324,1 219,9 
 

0,72 1,55 1,05 

NON 309,3 152,3 
 

0,55 2,05 1,01 

DEC 315,4 132,2 
 

0,46 2,43 1,02 

YEAR 3660,7 2751,9 
 

0,80 1,24 0,93 
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Για τθν διεξαγωγι των ηθτοφμενων αποτελεςμάτων μασ ενδιαφζρουν οι 

τιμζσ του δείκτθ τθσ τελευταίασ ςτιλθσ των προθγοφμενων 

υπολογιςμϊν, ο οποίοσ υπολογίηεται βάςθ του επιπζδου και του 

κεκλιμζνου ανάγλυφου τθσ επιλεγμζνθσ τοποκεςίασ και αποτελεί τθν 

ςτιλθ των διαγραμμάτων που ακολουκοφν. 

 

 

 

Ξαταλιγουμε ςτον παραπάνω ςυγκεντρωτικό πίνακα, όπου φαίνεται ο 

βζλτιςτοσ προςανατολιςμόσ για όλουσ τουσ μινεσ του χρόνου. 

Υαρατθροφμε ότι οι μζγιςτεσ αποδόςεισ κυμαίνονται μεταξφ 160°-170°, 

επιλζγω για τουσ υπολογιςμοφσ μου 165° προςανατολιςμό και να 

προχωριςω ςτον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ κλίςθσ των ςυλλεκτϊν. 
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 Ζχοντασ επιλζξει βζλτιςτο προςανατολιςμό 165° κα 

υπολογίςουμε τθν βζλτιςτθ κλίςθ για όλουσ τουσ μινεσ του 

χρόνου κρατϊντασ ςτακερό τον προςανατολιςμό. 

                                         ΒΕΛΣΛΣΘ ΚΛΛΘ 

 
slope 

     

 
30 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 280,9 157,5 
 

0,58 1,97 1,10 

FEB 271,7 204,8 
 

0,79 1,61 1,22 

MAR 318,6 255,0 
 

0,79 1,29 1,03 

APR 314,4 268,3 
 

0,83 1,07 0,91 

MAY 320,5 298,6 
 

0,88 0,93 0,87 

JUN 304,9 289,1 
 

0,92 0,88 0,83 

JUL 316,0 300,3 
 

0,93 0,90 0,86 

AUG 320,3 277,4 
 

0,83 1,01 0,87 

SEP 309,1 249,7 
 

0,80 1,19 0,96 

OKT 307,2 213,0 
 

0,72 1,47 1,02 

NON 277,3 144,2 
 

0,55 1,84 0,96 

DEC 273,6 122,0 
 

0,46 2,11 0,94 

YEAR 3614,7 2779,8 
 

0,80 1,22 0,94 

 

 
slope 

     

 
40 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 314,7 173,5 
 

0,58 2,21 1,22 

FEB 292,0 217,4 
 

0,79 1,73 1,29 

MAR 325,5 259,8 
 

0,79 1,32 1,05 

APR 304,9 260,4 
 

0,83 1,04 0,89 

MAY 297,0 278,6 
 

0,88 0,87 0,81 

JUN 275,7 262,7 
 

0,92 0,79 0,76 

JUL 287,9 274,9 
 

0,93 0,82 0,78 

AUG 303,6 265,2 
 

0,83 0,95 0,83 

SEP 308,9 248,9 
 

0,80 1,19 0,96 

OKT 324,1 221,5 
 

0,72 1,55 1,06 

NON 307,8 156,5 
 

0,55 2,04 1,04 

DEC 311,8 136,1 
 

0,46 2,40 1,05 

YEAR 3654,0 2755,5 
 

0,80 1,23 0,93 
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slope 

     

 
50,0 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 342,6 184,3 
 

0,58 2,40 1,29 

FEB 306,3 223,3 
 

0,79 1,82 1,33 

MAR 324,0 256,7 
 

0,79 1,31 1,04 

APR 286,4 244,7 
 

0,83 0,98 0,83 

MAY 265,0 250,3 
 

0,88 0,77 0,73 

JUN 239,6 229,6 
 

0,92 0,69 0,66 

JUL 253,5 243,5 
 

0,93 0,72 0,69 

AUG 278,9 245,2 
 

0,83 0,88 0,77 

SEP 299,4 240,6 
 

0,80 1,15 0,93 

OKT 331,1 223,3 
 

0,72 1,58 1,07 

NON 329,0 164,1 
 

0,55 2,18 1,09 

DEC 341,5 146,0 
 

0,46 2,63 1,12 

YEAR 3597,4 2651,5 
 

0,80 1,21 0,90 

 

 

 
slope 

     

 
60,0 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 360,7 189,4 
 

0,58 2,53 1,33 

FEB 311,3 222,5 
 

0,79 1,85 1,32 

MAR 312,7 245,8 
 

0,79 1,27 1,00 

APR 259,1 221,6 
 

0,83 0,88 0,75 

MAY 225,7 214,8 
 

0,88 0,66 0,63 

JUN 198,3 190,6 
 

0,92 0,57 0,55 

JUL 212,6 204,7 
 

0,93 0,61 0,58 

AUG 245,9 217,7 
 

0,83 0,77 0,68 

SEP 280,8 225,0 
 

0,80 1,08 0,87 

OKT 328,4 218,3 
 

0,72 1,57 1,04 

NON 342,3 166,6 
 

0,55 2,27 1,10 

DEC 363,2 151,5 
 

0,46 2,80 1,17 

YEAR 3441,0 2468,6 
 

0,80 1,16 0,83 

 

 
slope 

     

 
70,0 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 371,3 188,8 
 

0,58 2,60 1,32 

FEB 307,2 214,9 
 

0,79 1,82 1,28 

MAR 291,9 227,5 
 

0,79 1,18 0,92 

APR 224,9 191,7 
 

0,83 0,77 0,65 

MAY 183,1 174,7 
 

0,88 0,53 0,51 

JUN 154,4 148,9 
 

0,92 0,44 0,43 

JUL 168,8 163,1 
 

0,93 0,48 0,47 

AUG 207,0 183,6 
 

0,83 0,65 0,58 
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SEP 253,6 202,5 
 

0,80 0,98 0,78 

OKT 317,4 206,7 
 

0,72 1,52 0,99 

NON 346,8 164,1 
 

0,55 2,30 1,09 

DEC 377,3 152,4 
 

0,46 2,90 1,17 

YEAR 3203,8 2218,8 
 

0,80 1,08 0,75 

 

 
slope 

     

 
80,0 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 372,0 182,5 
 

0,58 2,61 1,28 

FEB 296,2 200,8 
 

0,79 1,76 1,19 

MAR 262,3 202,2 
 

0,79 1,06 0,82 

APR 185,4 155,9 
 

0,83 0,63 0,53 

MAY 135,9 129,8 
 

0,88 0,40 0,38 

JUN 107,8 104,6 
 

0,92 0,31 0,30 

JUL 120,9 117,3 
 

0,93 0,34 0,33 

AUG 163,8 143,9 
 

0,83 0,51 0,45 

SEP 220,1 173,9 
 

0,80 0,85 0,67 

OKT 297,5 188,8 
 

0,72 1,42 0,90 

NON 342,6 156,6 
 

0,55 2,27 1,04 

DEC 382,8 148,7 
 

0,46 2,95 1,14 

YEAR 2887,5 1905,0 
 

0,80 0,98 0,64 

 

 
slope 

     

 
90,0 

     

 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

    JAN 365,5 170,6 
 

0,58 2,56 1,20 

FEB 277,4 180,6 
 

0,79 1,65 1,07 

MAR 226,5 170,8 
 

0,79 0,92 0,69 

APR 141,4 116,1 
 

0,83 0,48 0,40 

MAY 88,6 84,7 
 

0,88 0,26 0,25 

JUN 61,6 60,8 
 

0,92 0,18 0,18 

JUL 73,5 72,1 
 

0,93 0,21 0,21 

AUG 117,1 101,3 
 

0,83 0,37 0,32 

SEP 181,4 139,9 
 

0,80 0,70 0,54 

OKT 269,8 165,1 
 

0,72 1,29 0,79 

NON 331,3 144,3 
 

0,55 2,19 0,96 

DEC 379,2 140,5 
 

0,46 2,92 1,08 

YEAR 2513,4 1546,9 
 

0,80 0,85 0,52 
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 Ακολουκοφν διαγράμματα για κάκε μινα ξεχωριςτά 

χρθςιμοποιϊντασ τισ τιμζσ που προζκυψαν από τουσ 

παραπάνω υπολογιςμοφσ: 

 

 

 

 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΛΑΡΣΩΑΦΛΣΧ   1,10 1,22 1,29 1,33 1,32 1,28 1,20 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΦΕΒΦΣΩΑΦΛΣΧ   1,22 1,29 1,33 1,32 1,28 1,19 1,07 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 
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slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΠΑΦΨΛΣΧ   1,03 1,05 1,04 1,00 0,92 0,82 0,69 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΑΥΦΛΟΛΣΧ   0,91 0,89 0,83 0,75 0,65 0,53 0,40 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΠΑΝΣΧ   0,87 0,81 0,73 0,63 0,51 0,38 0,25 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 
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slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΛΣΩΡΛΣΧ   0,83 0,76 0,66 0,55 0,43 0,30 0,18 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΛΣΩΟΛΣΧ   0,86 0,78 0,69 0,58 0,47 0,33 0,21 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΑΩΓΣΩΧΨΣΧ   0,87 0,83 0,77 0,68 0,58 0,45 0,32 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 
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slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΧΕΥΨΕΠΒΦΛΣΧ   0,96 0,96 0,93 0,87 0,78 0,67 0,54 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΣΞΨΩΒΦΛΣΧ   1,02 1,06 1,07 1,04 0,99 0,9 0,79 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 

slope 30 40 50 60 70 80 90 

ΡΣΕΠΒΦΛΣΧ   0,96 1,04 1,09 1,1 1,09 1,04 0,96 
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ΧΨΑΚΕΦΣ slope 165° 
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 Υαίρνοντασ για κάκε μινα τθν βζλτιςτθ κλίςθ, δθμιουργϊ τον 

ακόλουκο πίνακα όπου φαίνονται ςυγκεντρωτικά οι βζλτιςτεσ 

κλίςεισ των ςυλλεκτϊν για όλο το χρόνο ςτο ςθμείο επιλογισ 

μου. 

 

 

slope 30 40 50 60 70 80 90 
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΘ Ε ΚΣΛΡΛΟ 

 

 6.1 ΣΑΣΛΚΘ ΜΕΛΕΣΘ 

 

Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 
10kWp ςε ςτζγαςτρο κτιρίου όπου ζγινε και ο προςδιοριςμόσ τθσ 
βζλτιςτθσ κλίςθσ και προςανατολιςμοφ ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. 
Ψο ςτζγαςτρο καταςκευάςτθκε με κλίςθ 30° και πάνω του 
τοποκετικθκαν τα φωτοβολταϊκά. 

Επιλζχκθκαν μονοκρυςταλικά panel των 250Wp τθσ εταιρίασ Solar 
Power και για τθν ακρίβεια το μοντζλο JYP250W-24, διαςτάςεων 
1,580x1,064x0,05 (ΠxΥxΩ). 

To εμβαδόν τθσ εγκατάςταςθσ υπολογίςτθκε ίςο με: 
7,9x8,48=66,992τ.μ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτθ τοποκζτθςθ 40 panel. 

Για τθν καταςκευι του ςτεγάςτρου χρθςιμοποιικθκαν τρεισ ςτφλοι 
τφπου SHS 200x10  και φψουσ 2500mm, 4422mm και 6750mm 
αντίςτοιχα, ενϊ οι δοκοί είναι RHS 200x10x5 και κεκλιμζνου μικουσ 
7900mm. 

Για τθν ςτατικι μελζτθ ζγιναν οι παρακάτω παραδοχζσ: 
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ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (κεκλιμένη)

A

B

C
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ΟΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ A
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6.2 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΜΕΛΕΣΘ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ του 

παραδείγματοσ ( προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και 

υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ του ςε λειτουργία και ςφνδεςθ του με 

το δίκτυο τθσ ΔΕΘ) ανζρχεται ςε : 44.000€ 

 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΛΚΘ ΔΛΑΡΚΡΩΘ ΣΘ ΕΠΕΝΔΤΘ 

 

 ΠΟΑ ΠΟΟΣΟ ΕΠΛ ΣΟΤ 
ΤΝΟΛΟΤ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 
ΕΥΕΡΔΩΧΘΧ 

44.000€  

ΛΔΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ 22.000€ 50% 

ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 22.000€ 50% 

 

ΒΑΛΚΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΘΛΕΚΣΡΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

 

 Σνομαςτικι ιςχφσ φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ: 10kWp 

 Πζςθ ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ανά 

εγκατεςτθμζνο kWp, ςτθν περιοχι του ςτακμοφ : 1380kWh 

 Χυνολικά αναμενόμενθ παραγωγι ενζργειασ για τα 25 ζτθ : 

313.825 kWh 
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ΒΑΛΚΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΓΛΑ ΣΑ ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΩΛΘΘ ΣΘ 

ΑΡΑΓΟΜΕΝΘ ΘΛΕΚΣΡΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

 

 Ψιμι πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ: 0,55 €/kWh (www.dei.gr) 

 Χυνολικά ζςοδα για τα 25 ζτθ : 188.480€ 

 

 

ΛΟΛΠΕ ΤΠΟΚΕΕΛ 

 

 Επιτόκιο δανειςμοφ: 7,3% 

 Διάρκεια δανειςμοφ: 10 ζτθ 

 Ετιςια αφξθςθ του ΔΨΞ: 3,0% 

 Ετιςια αναπροςαρμογι τιμϊν πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ: 

0,8% 

 Απϊλειεσ απόδοςθσ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων και μείωςθ 

παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά ζτοσ: 0,8% 

 Ζξοδα αςφάλιςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ: 0,5% 

 Ετιςιοσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ εξοπλιςμοφ επζνδυςθσ: 7,0% 

 Χυντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ: 25% 

 Οειτουργικά ζξοδα  1ου ζτουσ: 660€ 

Χφμφωνα με τα παραπάνω περιμζνω  απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ 

(22.000€) ςε περίπου 3 χρόνια, με τθν κεϊρθςθ δανείου 50% τθσ 

ςυνολικισ επζνδυςθσ.  
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 ΒΘΜΑΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 
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7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Χυνοψίηοντασ λοιπόν, ςυμπεραίνουμε πωσ ζχουν γίνει μεγάλα βιματα 
προόδου ςτο κλάδο των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ειδικότερα ςτο κλάδο 
των φωτοβολταϊκϊν, όπου ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ του ΩΥ.ΑΡ να άρει μια 
ςειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια και να επιτρζψει τισ μικρζσ επενδφςεισ 
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ζωσ 10kW ςτα κτίρια χωρίσ ο ιδιοκτιτθσ να 
υποχρεοφται να ανοίξει βιβλία ςτθν εφορία παρά μόνο να πάρει μια απλι ζγκριςθ 
εργαςιϊν από τθν Υολεοδομία, αφξθςε κατά πολφ τθν ηιτθςθ των φωτοβολταϊκϊν. 
Αυτι θ αυξανόμενθ ηιτθςθ οδιγθςε ςτθν δθμιουργία μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ 
φωτοβολταϊκϊν, που δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον ενδιαφερόμενο να επιλζξει 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του και το κεφάλαιο που διακζτει.    
     Τπωσ υπολογίςτθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο 
τθσ παροφςασ διπλωματικισ, θ απόδοςθ των φωτοβολταϊκϊν μπορεί να βελτιωκεί 
κατά πολφ μζςου του ςωςτοφ προςανατολιςμοφ των panel κακϊσ και με τθν 
τοποκζτθςθ τουσ ςε τζτοια κλίςθ ϊςτε να αυξάνατε θ μζςθ ετιςια παραγωγι 
ενζργειασ. Πια τζτοια ενζργεια μπορεί να προςφζρει μεγάλα ζςοδα ςτον ιδιοκτιτθ 
κακϊσ θ ΔΕΘ αγοράηει το οικιακό παραγόμενο ρεφμα ςτθν τιμι των 0,55€/kWh, θ 
οποία είναι εγγυθμζνθ μζχρι το 2012 ενϊ ςτθ ςυνζχεια μειϊνεται κατά 5% το χρόνο.
   Χυγκεκριμζνα θ εγκατάςταςθ μασ παράγει ετθςίωσ 13800 kWh 
που αν πολλαπλαςιαςτεί με 0,55€, μασ δίνει κζρδοσ 7590€ το χρόνο. Θ εγκατάςταςθ 
μασ ςτοιχίηει ςυνολικά 44000€ και αν εκμεταλλευτοφμε τα δάνεια που δίνουν οι 
τράπεηεσ για τζτοιου είδουσ επενδφςεισ μποροφμε να τοποκετιςουμε τα μιςά 
χριματα και να ζχουμε απόςβεςθ αυτοφ του ποςοφ ςε περίπου 3 χρόνια.  
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

 

ΚΕΣΔΩΦΣΧ ΠΑΞΦΘΧ : ΧΩΡΔΩΑΧΠΕΡΘ ΧΦΘΧΘ ΘΟΛΑΞΘΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΛΞΘΧ ΕΡΕΓΦΕΛΑΧ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΨΩΡ ΞΨΛΦΛΩΡ, Υανεπιςτιμιο Υατρϊν, 2009 

 

ΞΑΟΟΛΣΥΘ ΟΑΠΥΦΣΥΣΩΟΣΩ : ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ ΘΟΛΑΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ ΑΧΨΛΞΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ, Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο, Ακινα, Λοφνιοσ 2009 

ΔΘΠΘΨΦΘΧ ΧΩΨΘΦΧΣΧ : ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΔΕΛΞΨΩΡ ΘΟΛΑΞΘΧ ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑΧ ΧΕ ΑΧΨΛΞΣ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ, Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο, Ακινα, Πάιοσ 2010 

Ξ. ΠΥΑΟΑΦΑΧ, Α. ΑΦΓΩΦΛΣΩ, Φ. ΞΑΦΑΓΛΑΡΡΘΧ : ΧΩΠΒΑΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΘΥΛΕΧ ΠΣΦΦΕΧ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ, Ακινα 2006 

ΘΟΕΞΨΦΑ ΑΥΣΧΨΣΟΛΔΣΩ : Θ ΕΥΛΔΦΑΧΘ ΨΣΩ ΑΡΑΓΟΩΦΣΩ ΧΨΘΡ ΕΛΧΕΦΧΣΠΕΡΘ 
ΘΟΛΑΞΘ ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑ, Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο, Ακινα, Χεπτζμβριοσ 2007 
 
ΡΛΞΣΧ ΠΑΠΑΧΘΧ : ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ, Εκνικό Πετςόβιο 
Υολυτεχνείο, Ακινα 2010 
 
RET Screen Data, NASA 
 
http://earthobservatory.nasa.gov 

energy.saving.nu 

photovoltaic.energy.gr 

http://www.selasenergy.gr/history 

www.solyndra.com 

www.greenandgoldenergy.com.au 

www.ktirio.gr 

www.dei.gr 

http://itia.ntua.gr/~nikos/energy/ene_foto_10.pdf 

http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.solyndra.com/
http://www.greenandgoldenergy.com.au/
http://www.ktirio.gr/
http://www.dei.gr/
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9. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ 

 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκών υςτθμάτων ςε κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δώματα και ςτζγεσ κτιρίων 

 

ΟΛ ΤΠΟΤΡΓΟΛ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ - 

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΣΑΞΛΑ ΚΑΛ ΔΘΜΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ  

      Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Υ.Δ. 63/2005 “Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα 
Ξυβερνθτικά Τργανα” (ΦΕΞ Αϋ 98), 

2. Υ.Δ. 4/2009 “Διοριςμόσ Ωπουργϊν, Αναπλθρωτι Ωπουργοφ και Ωφυπουργϊν” 
(ΦΕΞ Αϋ 2), 

3. το Υ.Δ. 381/1989 “Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και 
Ψεχνολογίασ” (ΦΕΞ Αϋ 168), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Υ.Δ. 
191/1996 “Ψροποποίθςθ των διατάξεων του Υ.Δ. 381/1989 “Σργανιςμόσ του 
Ωπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ” (ΦΕΞ Αϋ 168)” ςε 
ςυνδυαςμό με το Υ.Δ. 27/1996 “Χυγχϊνευςθ των Ωπουργείων Ψουριςμοφ, 
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ και Εμπορίου ςτο Ωπουργείο Ανάπτυξθσ” 
(ΦΕΞ Αϋ 19) και το Υ.Δ. 122/2004 “Αναςφςταςθ του Ωπουργείου Ψουριςμοφ” 
(ΦΕΞ Αϋ 85), 

4. το Ρ. 2244/1994 “Φφκμιςθ κεμάτων θλεκτροπαραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ και από ςυμβατικά καφςιμα και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΞ Α 168), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

5. το Ρ. 2773/1999 “Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων ενεργειακισ πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ” (ΦΕΞ Αϋ 286), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

6. το Ρ. 3468/2006 “Υαραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ 
Ενζργειασ και Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ Απόδοςθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ” (ΦΕΞ Αϋ 129) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

7. το Ρ. 3734/2009 “Υροϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςότερων χριςιμων 
μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Ωδροθλεκτρικό Ζργο 
Πεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΞ Αϋ 8), και ειδικότερα τα άρκρα 27 και 27Α, 

8. το Ρ.  3661/2008 «Πζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των 
κτιρίων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Αϋ 89), 

9. Σδθγία 2001/77/ΕΞ “Για τθν προαγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται 
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ”, (OJ 
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L.283/27.10.2001, p.0033-0040) κακϊσ και τθν  υπό υιοκζτθςθ νζα Σδθγία για τισ 
Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ, 

10. τθν Απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ6/Φ1/οικ.5707/3.4.2007 “Ξανονιςμόσ 
Αδειϊν Υαραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με χριςθ Ανανεϊςιμων Υθγϊν 
Ενζργειασ και μζςω Χυμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ 
Απόδοςθσ” (ΦΕΞ Βϋ 448), 

11. τθν Απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ6/Φ1/οικ.8684/24.4.2007 “Ζγκριςθ Α' 
φάςθσ του κατ' άρκρο 14 παρ. 1 του Ρ.3468/2006 Υρογράμματοσ Ανάπτυξθσ 
Φωτοβολταϊκϊν Χτακμϊν” (ΦΕΞ Β' 694), όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ 
Δ6/Φ1/οικ.15450/ 18.7.2007 (ΦΕΞ Β' 1276), 

12. τθν απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ5−ΘΟ/Β/οικ.8311/9.5.2005 (ΦΕΞ Βϋ 655) 
“Ζγκριςθ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ”, όπωσ ιςχφει, 

13. το Υ.Δ. 375/7.9.1987 “Μδρυςθ Ρομικοφ Υροςϊπου Λδιωρικοφ Δικαίου με τθν 
επωνυμία «Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ» (Ξ.Α.Υ.Ε.)” (ΦΕΞ  Β’ 167), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

14. το Ρ. 3741/1929 “Λδιοκτθςία κατ’ ορόφουσ (οριηόντια ιδιοκτθςία)” (ΦΕΞ Αϋ 4), 

15. το Ρ.Δ. 1024/1971 “Υερί διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ επί οικοδομθμάτων 
ανεγειρομζνων επί ενιαίου οικοπζδου”  (ΦΕΞ Αϋ 232), 

16. τον Αςτικό Ξϊδικα και κυρίωσ τα άρκρα 618, 1002 και 1117 αυτοφ, 

17. τθν κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ 49828/2008 “Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου 
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ” 
(ΦΕΞ Β’ 2464), 

18. τθν κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ οικ.145799/4.7.2005 “Χυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
Θ.Υ. 15393/2332/2002 (ΦΕΞ 1022/Β/5.8.2002) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, 
Ξατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 1650/1986 (Α´ 160) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιςθ του ν. 1650/1986 με τισ οδθγίεσ 97/11/ΕΕ 
και 96/61/ΕΕ κ.α.» (Α´ 91)” (ΦΕΞ Β’ 1002), 

19. τθν κοινι Ωπουργικι Απόφαςθ Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 "Ψροποποίθςθ και 
ςυμπλιρωςθ τθσ 13727/724/2003 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ωσ προσ τθν 
αντιςτοίχθςθ των δραςτθριοτιτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με τουσ 
βακμοφσ όχλθςθσ που αναφζρονται ςτθν πολεοδομικι νομοκεςία" (ΦΕΞ Β’ 
1671), 

20. το Ρ. 1512/1985 “Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ πολεοδομικϊν διατάξεων, 
ρφκμιςθ ςυναφϊν κεμάτων και κεμάτων του Ψαμείου Ρομικϊν” (ΦΕΞ Α’ 4), 

21. το Ρ. 3212/2003 “Άδεια δόμθςθσ, πολεοδομικζσ και άλλεσ διατάξεισ κεμάτων 
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων” 
(ΦΕΞ Α’ 308), 

22. το Ρ. 1577/1985 «Γενικόσ Σικοδομικόσ Ξανονιςμόσ» (ΦΕΞ Αϋ 210), όπωσ ιςχφει, 
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23. τον Ξτιριοδομικό Ξανονιςμό που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ του αναπλθρωτι 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 3046/304/30.1.1989 
(ΦΕΞ Δ’ 59), όπωσ ιςχφει, 

24. τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 1 παρ. ιε) τθσ απόφαςθσ τθσ Ωφυπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων οικ.5219/3.2.2004 "Ξακοριςμόσ 
εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ για τισ οποίεσ αντί τθσ ζκδοςθσ άδειασ 
δόμθςθσ απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν. Διαδικαςία ζγκριςθσ και απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά", (ΦΕΞ Δϋ 114) όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ οικ. 
16095/8.4.2008 (ΦΕΞ Β’ 925), 

25. τθν Απόφαςθ του Ωφυπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 
οικ.16094/8.4.2008 "Χυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαςθσ 
Γενικοφ Γραμματζα ΩΥΕΧΩΔΕ «Εγκατάςταςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων»" (ΦΕΞ Βϋ 
917),  

26. το Ρ. 2238/1994 «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» (ΦΕΞ Αϋ 151), όπωσ 
ιςχφει, 

27. το Ρ. 2859/2000 «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΞ Αϋ 248), 
όπωσ ιςχφει, 

28. τθν  υποπερίπτωςθ γςτ’ τθσ περίπτωςθσ γ’ και τθν περίπτωςθ η’ του άρκρου 38 
του  «Ξϊδικασ Βιβλίων και Χτοιχείων»  (Υ.Δ. 186/1992, ΦΕΞ Αϋ 84),  

29. τθ Χφςταςθ 2003/361/ΕΞ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Παϊου 2003 ςχετικά με τον 
οριςμό των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L. 
124/36/20.5.2003), και τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 2003/C118/03, Ωπόδειγμα 
διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΠΠΕ μιασ 
επιχείρθςθσ, 

30. τθν απόφαςθ τθσ ΦΑΕ 96/2007 «κακοριςμόσ περιοχϊν με κορεςμζνα δίκτυα,  
προςδιοριςμόσ περικωρίων ανάπτυξθσ ςτακμϊν ΑΥΕ ςε αυτζσ, κακοριςμόσ 
μεκοδολογίασ επιμεριςμοφ τθσ ιςχφοσ και πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων για 
χοριγθςθ απόφαςθσ εξαίρεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των 
παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 23 του Ξανονιςμοφ αδειϊν 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ (ΦΕΞ Β, 448/2007)» ςε 
ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ζχει υποβλθκεί υπερβάλλων ςε ιςχφ αρικμόσ 
αιτθμάτων για εξαίρεςθ από τθν υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα Πθ Διαςυνδεδεμζνα νθςιά, 

31. τθ γνωμοδότθςθ τθσ Φυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ με αρικμό 166/2009 τθσ 
28.05.2009 κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 27Α του Ρ. 
3734/2009, 

32. το γεγονόσ ότι θ εγκατάςταςθ πολφ μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε 
κτίρια κα ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό μείγμα με τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν 
κακϊσ και ςτθ βζλτιςτθ λειτουργία του Δικτφου,   

33. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάροσ 
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ,  
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ΑΠΟΦΑΛΗΟΤΜΕ 

 

Άρκρο 1 

κοπόσ – Πεδίο Εφαρμογισ 

1. Ξαταρτίηεται Ειδικό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων μζχρι 
10 kWp, εφεξισ Υρόγραμμα, ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, που χρθςιμοποιοφνται 
για κατοικία ι ςτζγαςθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων με διάρκεια ζωσ 31.12.2019. 

2. Ψο Υρόγραμμα αφορά ςε φωτοβολταϊκά ςυςτιματα για παραγωγι ενζργειασ 
που εγχζεται ςτο Δίκτυο, τα οποία εγκακίςτανται ςτο δϊμα ι τθ ςτζγθ κτιρίου, 
ςυμπεριλαμβανόμενων των ςτεγάςτρων βεραντϊν.   

3. Ψο Υρόγραμμα αφορά ςε όλθ τθν Επικράτεια με εξαίρεςθ τα μθ Διαςυνδεδεμζνα 
με το θπειρωτικό Χφςτθμα τθσ χϊρασ νθςιά.  

4. Δικαίωμα ζνταξθσ ςτο Υρόγραμμα ζχουν φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ 
και φυςικά ι νομικά πρόςωπα επιτθδευματίεσ που κατατάςςονται ςτισ πολφ 
μικρζσ επιχειριςεισ, τα οποία ζχουν ςτθν κυριότθτα τουσ το χϊρο ςτον οποίο 
εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. 

5. Χτθν περίπτωςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςε κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο 
κτιρίου, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ και μόνο ςυςτιματοσ. Δικαίωμα 
ζνταξθσ ςτο Υρόγραμμα ζχουν οι κφριοι οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν 
εκπροςωποφμενοι από το διαχειριςτι ι ζνασ εκ των κυρίων των οριηόντιων 
ιδιοκτθςιϊν μετά από παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του κοινόχρθςτου ι κοινόκτθτου 
χϊρου από τουσ λοιποφσ ςυνιδιοκτιτεσ. Υροχπόκεςθ αποτελεί θ ςυμφωνία του 
ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν που αποδεικνφεται με πρακτικό ομόφωνθσ 
απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι με ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των  
ςυνιδιοκτθτϊν του κτιρίου, με ευκφνθ των ενδιαφερομζνων. 

6. Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρου για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ, μετά από ζγγραφθ ςυμφωνία του κυρίου του χϊρου αυτοφ, ςε 
κφριο οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του κτιρίου όπου βρίςκεται ο χϊροσ.  

 

 

 

 

Άρκρο 2  

Προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα  

1. Υροχπόκεςθ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο Υρόγραμμα είναι θ 
φπαρξθ ενεργισ ςφνδεςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο όνομα του 
κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςτο κτίριο όπου το ςφςτθμα εγκακίςταται.  
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2. Πζροσ των κερμικϊν αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου 
του φωτοβολταϊκοφ, εφόςον αυτι χρθςιμοποιείται για κατοικία, πρζπει να 
καλφπτεται με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ ενδεικτικά 
θλιοκερμικά, θλιακοί κερμοςίφωνεσ. 

3. Υροχπόκεςθ και όροσ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο 
Υρόγραμμα είναι  θ μθ  φπαρξθ δθμόςιασ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του 
Αναπτυξιακοφ- Επενδυτικοφ νόμου, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δράςεων χρθματοδότθςθσ 
(πχ. ςτο πλαίςιο ΕΥ του ΕΧΥΑ) και γενικότερα  οποιουδιποτε άλλου 
προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ.   

 

Άρκρο 3 

 υμβάςεισ 

1. Θ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ για φωτοβολταϊκό ςφςτθμα (εφεξισ Χφμβαςθ 
Χυμψθφιςμοφ) ςυνάπτεται μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΘ ΑΕ ι 
άλλου προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ καταναλϊςεισ του ςτο κτίριο, όπου 
εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, για είκοςι πζντε (25) ζτθ, με ζναρξθ 
ιςχφοσ τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκου 
ςυςτιματοσ. Θ εν λόγω Χφμβαςθ ςυνομολογείται με ςτακερι τιμι αναφοράσ και 
αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που αυτι ςυνάπτεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 
παρόντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του 
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ 
Χυμψθφιςμοφ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, ωσ τιμι αναφοράσ κα λαμβάνεται θ τιμι 
που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που πραγματοποιείται θ ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ 
του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. 

2. Χτθν περίπτωςθ που ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ αλλάξει προμθκευτι για τθν 
θλεκτροδότθςθ των καταναλϊςεϊν του ςτο κτίριο, λιγει αυτοδικαίωσ θ Χφμβαςθ 
Χυμψθφιςμοφ και ςυνάπτεται νζα Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ για το υπολειπόμενο 
εκ των είκοςι πζντε (25) ετϊν διάςτθμα μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και 
του νζου προμθκευτι. Χε περίπτωςθ μεταβολισ ςτο πρόςωπο του κυρίου του 
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ λόγω μεταβίβαςθσ τθσ ςχετικισ ιδιοκτθςίασ του ςτο 
κτίριο όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ο νζοσ κφριοσ 
υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του 
μεταβιβάηοντοσ που απορρζουν από τθ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ. 

3. Θ τιμι τθσ παραγόμενθσ από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ 
που εγχζεται ςτο δίκτυο ορίηεται ςε 0,55 Ευρϊ/kWh για τισ Χυμβάςεισ 
Χυμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται τα ζτθ 2009, 2010, 2011. Θ τιμι μειϊνεται κατά 
5% ετθςίωσ για τισ Χυμβάςεισ Χυμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται το διάςτθμα από 
1.1.2012 μζχρι και 31.12.2019.  

4. Θ τιμι ςτθν οποία ςυνομολογείται θ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ αναπροςαρμόηεται 
κάκε ζτοσ, κατά ποςοςτό 25% του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του προθγοφμενου 
ζτουσ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν Εκνικι Χτατιςτικι Ωπθρεςία τθσ Ελλάδοσ 
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ι τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα. Αν θ τιμι που προκφπτει με τθν ανωτζρω 
αναπροςαρμογι, είναι μικρότερθ τθσ μζςθσ Σριακισ Ψιμισ του Χυςτιματοσ, 
όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά το προθγοφμενο ζτοσ, προςαυξθμζνθσ κατά 
40%, θ τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ μζςθ Σριακι Ψιμι του Χυςτιματοσ του 
προθγοφμενου ζτουσ, προςαυξθμζνθ κατά τον αντίςτοιχο ωσ άνω ςυντελεςτι. 

5. Σι Χυμβάςεισ Χυμψθφιςμοφ ακολουκοφν τον τφπο τθσ ςφμβαςθσ του 
Υαραρτιματοσ  τθσ παροφςασ και κοινοποιοφνται από τον εκάςτοτε προμθκευτι 
ςτθ ΦΑΕ εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τουσ. 

6. Θ καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με 
τθν καταμζτρθςθ τθσ ενζργειασ που καταναλϊνεται. Ωσ παραγόμενθ ενζργεια 
νοείται θ ενζργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μείον τθν 
ενζργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωςθ. Θ 
πίςτωςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ακολουκεί τουσ κφκλουσ 
χρζωςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ. Θ εκκακάριςθ γίνεται από τθ ΔΕΘ ΑΕ ι άλλο 
προμθκευτι, ο οποίοσ για το ςκοπό αυτό καταχωρεί ςτο λογαριαςμό 
κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
ςχετικι πιςτωτικι εγγραφι. Χτθν περίπτωςθ αυτι ο εν λόγω λογαριαςμόσ επζχει 
κζςθ τιμολογίου αγοράσ για τθν ενζργεια που διατίκεται από τον κφριο του 
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Υαράλλθλα, θ ΔΕΘ ΑΕ ι άλλοσ προμθκευτισ 
χρεϊνει τον ΔΕΧΠΘΕ που τθρεί τον Ειδικό Οογαριαςμό των διατάξεων του 
άρκρου 40 του Ρ. 2773/1999, με το ςυνολικό ποςό τθσ δαπάνθσ των 
εκκακαρίςεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊκϊν που του αναλογοφν ςε 
μθνιαία βάςθ επιςυνάπτοντασ ςχετικι αναλυτικι κατάςταςθ. 

 

Άρκρο 4 

Εγκατάςταςθ και λειτουργία Φωτοβολταϊκοφ υςτιματοσ - φνδεςθ με το Δίκτυο 

1. Ψο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςυνδζεται ςτο Δίκτυο διανομισ χαμθλισ τάςθσ. Για τθ 
ςφνδεςθ θ ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, κάνει χριςθ τθσ παροχισ μζςω 
τθσ οποίασ τροφοδοτοφνται οι καταναλϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου όπου 
εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Χε 
κάκε περίπτωςθ θ ςφνδεςθ αντιςτοιχεί ςε υφιςτάμενο αρικμό παροχισ τθσ 
ιδιοκτθςίασ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. 

2. Για τθ ςφνδεςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υποβάλλεται αίτθςθ προσ τθν ΔΕΘ 
ΑΕ (Ψοπικι Ωπθρεςία, Υεριοχι) , ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου, που περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιςτον, τα εξισ: 

i. ςτοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ, 

ii. ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, με το ζντυπο αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΘ 
ΑΕ.  

iii. ςτοιχεία των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και του αντιςτροφζα, 

κακϊσ και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία για τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία, 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ των παραγράφων 2 και 3 του 
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άρκρου 2 τθσ παροφςασ, κακϊσ και διλωςθ ςχετικά με τα ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν τθν ιδιότθτα ΠΠΕ μιασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το ζντυπο 
αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΘ ΑΕ. 

3. Πετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2, θ ΔΕΘ ΑΕ, 
ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, εξετάηει το αίτθμα κατά προτεραιότθτα και 
προβαίνει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςε διατφπωςθ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ προσ 
τον ενδιαφερόμενο κφριο του φωτοβολταϊκοφ που περιλαμβάνει τθν περιγραφι 
και τθ δαπάνθ των ζργων ςφνδεςθσ, θ οποία ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ από τθν 
θμερομθνία ζκδοςισ τθσ. Θ ΔΕΘ ΑΕ γνωςτοποιεί ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ 
κάκε ςτοιχείο που κα ηθτθκεί για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ των 
ςυγκεκριμζνων ζργων ςφνδεςθσ και του κόςτουσ αυτϊν. 

4. Πετά τθν αποδοχι τθσ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ προςκομίηεται από τον κφριο του 
φωτοβολταϊκοφ θ Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ τθσ αρμόδιασ 
πολεοδομικισ υπθρεςίασ, υπογράφεται θ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ μεταξφ κυρίου του 
φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου και καταβάλλεται θ 
ςχετικι δαπάνθ. Θ καταςκευι των ζργων ςφνδεςθσ ολοκλθρϊνεται από τθ ΔΕΘ 
ΑΕ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον δεν 
απαιτοφνται νζα ζργα Δικτφου. 

5. Πετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ υποβάλλεται αίτθςθ για τθ ςφναψθ 
Χφμβαςθσ Χυμψθφιςμοφ προσ τθ ΔΕΘ ΑΕ (Ψοπικι Ωπθρεςία Εμπορίασ) ι άλλο 
προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ καταναλϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου 
όπου εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Θ ανωτζρω διαδικαςία 
ολοκλθρϊνεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παραλαβι του αιτιματοσ. 

6. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
υποβάλλεται αίτθμα προσ τθν ΔΕΘ ΑΕ (Ψοπικι Ωπθρεςία, Υεριοχι) ωσ Διαχειριςτι 
του Δικτφου,  με το οποίο ςυνυποβάλλονται: 

i. αντίγραφο τθσ Χφμβαςθσ Χυμψθφιςμοφ, 

ii. υπεφκυνθ διλωςθ μθχανικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθ ςυνολικι 
εγκατάςταςθ, με ςυνθμμζνα: τεχνικι περιγραφι του τρόπου αποφυγισ του 
φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ και μονογραμμικό θλεκτρολογικό ςχζδιο τθσ 
εγκατάςταςθσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ 
και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα 
πρζπει να βρίςκονται εκτόσ των ορίων +15% ζωσ -20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ 
και +0,5 Hz ζωσ -0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ κακϊσ επίςθσ και ότι ζχει 
γίνει πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο αντιςτροφζασ 
να τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: 

α. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε 0,5 δευτερόλεπτα, 

β. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά, 

γ. αναφορά ςε χρόνο λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποποίθςθσ, 

iii. υπεφκυνθ διλωςθ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ όπου κα 
αναφζρεται ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ δεν 
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κα τροποποιθκοφν οι ρυκμίςεισ που δθλϊκθκαν βάςει των απαιτιςεων τθσ 
περίπτωςθσ ii τθσ παροφςασ παραγράφου.  

 

Άρκρο 5 

Πολεοδομικι Αντιμετώπιςθ 

Για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ απαιτείται ζγκριςθ εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 7 παρ. 1 του Ρ. 3212/2003 
(ΦΕΞ Α’ 308), όπωσ κάκε φορά ιςχφει, και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται 
κατ’ εξουςιοδότθςι του. Σι όροι εγκατάςταςθσ κα οριςκοφν με Απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων. 

 

Άρκρο 6 

Φορολογικι Αντιμετώπιςθ 

H μικρι ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων εξαςφαλίηει ότι θ παραγόμενθ 
ενζργεια αντιςτοιχεί ςε αυτιν που απαιτείται για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν 
αναγκϊν του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Πε τθν ζγχυςθ τθσ 
παραγόμενθσ ενζργειασ ςτο Δίκτυο επιτυγχάνεται θ καταγραφι τθσ ςτο πλαίςιο 
επίτευξθσ  των ςτόχων διείςδυςθσ των ανανεωςίμων πθγϊν  ενζργειασ που τίκενται 
από τθν Σδθγία 2001/77/ΕΞ, αλλά και από τθν υπό δθμοςίευςθ νζα Σδθγία. Ξατά 
ςυνζπεια δεν υφίςτανται, για τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τθ διάκεςθ τθσ ενζργειασ αυτισ ςτο Δίκτυο. 

 

Άρκρο 7 

Λοιπζσ Διατάξεισ 

1. Υροσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςτο δικτυακό τόπο του Ωπουργείου 
Ανάπτυξθσ αναρτάται ενδεικτικόσ κατάλογοσ μελετθτϊν – εγκαταςτατϊν και 
εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα προμικειασ και εγκατάςταςθσ 
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, το οποίο τθρείται με ευκφνθ του Ξζντρου 
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ. Για τθν ζνταξθ ςτον κατάλογο ο ενδιαφερόμενοσ 
αποδζχεται τθν τιρθςθ ελάχιςτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων αςφάλειασ 
για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων.  

2. Θ ΔΕΘ ΑΕ, ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, αναρτά ςτο δικτυακό τθσ τόπο,  ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ ιςχφοσ που αντιςτοιχεί ςτα αιτιματα ςε 
ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι, ςτθν ιδθ ςυμβαςιοποιθμζνθ ιςχφ κακϊσ και 
ςε τυχόν περιπτϊςεισ κορεςμοφ των τοπικϊν δικτφων διανομισ.  

3. Επιςυνάπτεται Υαράρτθμα το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ. 
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Θ παροφςα ιςχφει από τθν 1θ Λουλίου 2009.  

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
ΤΜΒΑΘ ΤΜΨΘΦΛΜΟΤ  

 
Χτ………….., ςιμερα …………….., 

 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΚΑΣΩΚΛ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

 

 

Αφενόσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ………………………………………………….. και το 
διακριτικό τίτλο………………., θ οποία είναι Ξάτοχοσ Άδειασ Υρομικειασ Θλεκτρικισ 
ενζργειασ (εφεξισ προμθκευτισ), που εδρεφει ςτ………………… με Α.Φ.Π. ………….. τθσ 
Δ.Σ.Ω. ………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον …………… ……, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. 
…………… αποφάςεωσ του …………,  

ΚΑΛ 

Αφετζρου τ… ……………………..  (εφεξισ «κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ»), που κατοικεί / 
εδρεφει ςτ …………… οδόσ ….. αρικ. …….., με Α.Φ.Π. ………….. τθσ Δ.Σ.Ω., και 
εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τον κ. 
………………… δυνάμει ……………………………,  

 

Προοίμιο: 

α) τισ διατάξεισ του ν. 3734/2009 «Υροϊκθςθ τθσ παραγωγισ δφο ι 
περιςςότερων χριςιμων μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το 
Ωδροθλεκτρικό Ζργο Πεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α’ 8), 

β) τισ διατάξεισ του ν. 3468/2006 «Υαραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από 
Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ και Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ 
Ωψθλισ Απόδοςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α’ 129), όπωσ ιςχφουν, 
 γ) τισ διατάξεισ του ν. 2773/1999 «Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ – Φφκμιςθ κεμάτων ενεργειακισ πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α’  
286), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, 

 δ) τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ  που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. Δ5-ΘΟ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΞ Β’ 655) 
υπουργικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ε) τισ διατάξεισ του Ξϊδικα Υρομικειασ ςε Υελάτεσ – Ζκδοςθ Λ: Επιλζγοντεσ 
Υελάτεσ (ΦΕΞ Β’ 270/2001), όπωσ ιςχφουν  
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ςτ) τθν υπ’ αρικ. απόφαςθ ΦΑΕ/132/2007 « Ψροποποίθςθ διατάξεων του 
Εγχειριδίου Διαχείριςθσ Πετριςεων και Υεριοδικισ Εκκακάριςθσ Υρομθκευτϊν 
Δικτφου» (ΦΕΞ Β’ 1188), όπωσ ιςχφει, 

η) τθν ΞΩΑ  ……….../2009,  

θ) τθν από ………….. Χφμβαςθ Χφνδεςθσ με το Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ για το 
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα που ζχει εγκαταςτακεί ςτο κτίριο που βρίςκεται ςτθν οδό 
….. του Διμου /Ξοινότθτασ …… του Ρομοφ ….. 

κ) τθν από ………….. Χφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ωσ 
άνω ςυμβαλλόμενων μερϊν για το ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν οδό ……. του Διμου/ 
Ξοινότθτασ ….. του Ρομοφ ….. 

ι) Ψα ζγγραφα και ςτοιχεία που υποβλικθκαν από τον αφετζρου ςυμβαλλόμενο 
(Α.Υ. ……) 

 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

 Άρκρο 1 
Αντικείμενο  

1. Σ προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ το αντίτιμο τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ που ο τελευταίοσ διοχετεφει ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ, θ 
οποία κα παράγεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ιςχφοσ ………… kW, που είναι 
εγκατεςτθμζνο ςτο κτίριο επί τθσ οδοφ …… …………….του Διμου (ι τθσ Ξοινότθτασ) 
…….. ……του Ρομοφ ………………… Θ υποχρζωςθ αυτι αναλαμβάνεται από τον 
Υρομθκευτι ςτο πλαίςιο ςυμψθφιςμοφ με οφειλζσ του Ξυρίου του φωτοβολταϊκοφ 
που προκφπτουν με βάςθ τθ μεταξφ των μερϊν ςφμβαςθ προμικειασ (ςθμείο κ’ του 
προοιμίου).  

2. Φθτά ςυμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμθκευτι τίμθμα για 
θλεκτρικι ενζργεια τθσ οποίασ θ ποςότθτα υπερβαίνει  καταφανϊσ τθ δυνατότθτα 
παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου φωτοβολταϊκοφ  ςυςτιματοσ, όπωσ αυτι 
υπολογίηεται ευλόγωσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
ςυςτιματοσ, τθ γεωγραφικι κζςθ λειτουργίασ του κ.λπ. 

3. Θ ενζργεια αυτι κα παρζχεται ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ με εναλλαςςόμενο  
ρεφμα  ονομαςτικισ τάςθσ 400/230 V, για τριφαςικό ι μονοφαςικό ςφςτθμα 
αντίςτοιχα, και ονομαςτικισ ςυχνότθτασ πενιντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 
Θz) και ςε παράλλθλθ λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ με το 
Διαςυνδεδεμζνο Δίκτυο. Ψο μζγιςτο όριο τθσ ιςχφοσ που κα παρζχεται από το 
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα κα είναι  …. kW, με μζςθ τιμι 15 min, όπωσ προβλζπεται 
ςτθ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ (ςθμείο θ’ του προοιμίου).  
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Άρκρο 2 

υμμόρφωςθ με το κανονιςτικό πλαίςιο  
Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να ενεργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ξϊδικα Διαχείριςθσ Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και του 
Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ και με τα 
οριηόμενα ςτθν λοιπι κείμενθ νομοκεςία. 

 

 Άρκρο 3 

Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ και φόρτιςθσ 
Ψο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ςτο οποίο αφορά θ παροφςα ςφμβαςθ, κα λειτουργεί 
ςφμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίωσ το άρκρο 9 αυτοφ, τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ 
του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και ιδίωσ το Ξεφάλαιο 19 
αυτοφ, τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, τθν ΞΩΑ……./2009 και τθ λοιπι κείμενθ 
νομοκεςία.            

 

Άρκρο 4 

Διάρκεια φμβαςθσ 

   1.         Θ παροφςα Χφμβαςθ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων προβλζψεων αυτισ, 
ιςχφει από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 τθσ 
ΞΩΑ………./2009 για είκοςι πζντε (25) ζτθ.  

2. Θ υποχρζωςθ του προμθκευτι κατά το άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 
θ αντίςτοιχθ αξίωςθ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ιςχφουν από τθν ενεργοποίθςθ 
τθσ ςφνδεςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου και 
ςτθ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ. Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποχρζωςθσ βεβαιϊνεται με 
ςχετικι αναγγελία του Διαχειριςτι του Δικτφου.  

4.        Ψυχόν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ του ςθμείου κ’ του προοιμίου τθσ 
παροφςασ επιφζρει αυτοδικαίωσ και λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.   

 

Άρκρο 5  

Σιμολόγθςθ  

1. Σ προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, θ οποία εγχζεται ςτο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα και 
απορροφάται από αυτό, αφαιρουμζνθσ τθσ ιδιοκατανάλωςθσ του φωτοβολταϊκοφ  
ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ξεφαλαίου Δ’ του ν. 3468/2006, του 
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άρκρου 27 Α του ν. 3734/2009, του άρκρου 3 τθσ ΞΩΑ…../2009 και το ςχετικό 
κανονιςτικό πλαίςιο.  

2.  Θ ςτακερι τιμι αναφοράσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ……….. Ευρϊ/kWh και 
αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 τθσ 
ΞΩΑ…../2009. Χε περίπτωςθ που θ ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ λάβει χϊρα πζραν των ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ παροφςα παράγραφοσ τροποποιείται ςφμφωνα με τισ  
παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 3 τθσ ΞΩΑ…../2009. 

 

Άρκρο 6 

Μετριςεισ  

Θ καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ γίνεται από τθν ΔΕΘ Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και Ξφριο του Δικτφου, 
ταυτόχρονα με αυτιν τθσ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα τθ 
ςφμβαςθ προμικειασ (ςτοιχείο κ’ του προοιμίου). Για τισ μετριςεισ ενεργοφ 
ενζργειασ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα Ψμιματα V και ΧΛ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ 
Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ 
απόφαςθσ ΦΑΕ/132/2007 «Ψροποποίθςθ διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείριςθσ 
Πετριςεων και Υεριοδικισ Εκκακάριςθσ Υρομθκευτϊν Δικτφου» (ΦΕΞ Β’ 1188), 
όπωσ ιςχφει. 

 

 Άρκρο 7 

Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 

Σ κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ οφείλει να επιτρζπει ςτθ ΔΕΘ Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και 
Ξφριο του Δικτφου, τθν πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, εφόςον αυτό απαιτείται 
για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ 
που προβλζπονται ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου και τθν παροφςα 
ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 8 

Λογαριαςμοί και πλθρωμζσ 

1. Θ διαδικαςία ςυμψθφιςμοφ γίνεται ταυτόχρονα με τουσ κφκλουσ μζτρθςθσ 
τθσ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προμικειασ 
(ςτοιχείο κ’ του προοιμίου). Υροσ τοφτο, ςτον λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ που αντιςτοιχεί ςτον μετρθτι κατανάλωςθσ του ακινιτου, και ο οποίοσ 
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αποςτζλλεται ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ, καταχωρείται ςχετικι πιςτωτικι 
εγγραφι, πζραν τθσ χρεωςτικισ για τθν καταναλωκείςα ενζργεια και τισ λοιπζσ 
αναλογοφςεσ χρεϊςεισ και φόρουσ, με ςυμψθφιςμό των αντιςτοίχων χρθματικϊν 
αξιϊν.  

2. Ψυχόν οφειλζσ προσ τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ που προκφπτουν με βάςθ 
τθν παροφςα ςφμβαςθ καταβάλλονται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό αυτοφ με αρικμό 
……………… τθσ Ψράπεηα …………………., κατά τθν θμερομθνία λιξθσ πλθρωμισ του 
λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

3. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία για οποιονδιποτε λόγο δεν καταςτεί εφικτι θ 
λιψθ των ενδείξεων κατά τθν θμερομθνία τθσ προγραμματιςμζνθσ καταμζτρθςθσ, ο 
ςυμψθφιςμόσ κα γίνεται αμζςωσ μόλισ διενεργθκεί θ επόμενθ τακτικι 
καταμζτρθςθ.   

 

 Άρκρο 9 

Ανωτζρα βία 

1. Σι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων που προκφπτουν από τθν παροφςα 
αναςτζλλονται ςε περίπτωςθ που ςυμβοφν περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, τα οποία 
εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν. Ωσ τζτοια περιςτατικά νοοφνται 
ενδεικτικά θ  πλθμμφρα, ο κεραυνόσ, ο ςειςμόσ, θ πυρκαϊά, θ ζκρθξθ, ο πόλεμοσ, θ 
κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, θ άνω των 5 θμερϊν απεργία (Γενικι ι κλαδικι) κακϊσ 
και κάκε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε 
βακμοφ υπαιτιότθτασ των μερϊν.  

2. Χε περίπτωςθ που ςυμβοφν τα παραπάνω περιςτατικά, το ςυμβαλλόμενο 
μζροσ που αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που  απορρζουν από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ, ανακοινϊνει εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςτιγμι που ζλαβε 
χϊρα το γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, εγγράφωσ  τθν αδυναμία του αυτι ςτο άλλο μζροσ, 
περιγράφοντασ το γεγονόσ τθσ ανωτζρασ βίασ, ποιζσ από τισ υποχρεϊςεισ του 
αδυνατεί να εκπλθρϊςει λόγω του γεγονότοσ αυτοφ και τθν πικανολογοφμενθ 
διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για τθν άρςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ ανωτζρασ βίασ. Θ αναςτολι ιςχφει όςο διαρκεί θ ανωτζρα βία και 
δεν αφορά υποχρεϊςεισ των οποίων θ εκπλιρωςθ δεν επθρεάηεται από τθ φφςθ 
του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ. 

3. Ψο ςυμβαλλόμενο μζροσ που εξαιτίασ τθσ ανωτζρασ βίασ δεν εκτελεί τισ 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, υποχρεοφται να παρζχει τακτικά ζγγραφεσ αναφορζσ 
προσ το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, κακϊσ και να καταβάλλει κάκε προςπάκεια, 
εφόςον αυτό είναι εφικτό, προσ άρςθ των ςυνεπειϊν αυτισ (ανωτζρασ βίασ). 

4. Ψα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ είναι αποδεκτά μόνον ωσ λόγοσ κακυςτζρθςθσ 
και ςε καμία περίπτωςθ δεν γεννοφν αξίωςθ αποηθμίωςθσ οποιουδιποτε από τα 
ςυμβαλλόμενα Πζρθ.   
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Άρκρο 10 

Τποχρεώςεισ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 

 

Σ κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ οφείλει να:  

1. Ζχει ςυνάψει και να διατθρεί τθ ςφμβαςθ ςφνδεςθσ που αναφζρεται ςτο 
ςθμείο θ’ και τθ ςφμβαςθ προμικειασ που αναφζρεται ςτο ςθμείο κ’ του 
προοιμίου τθσ παροφςασ ςτο όνομά του.  

2. Πθν προβαίνει ςε μεταβολζσ τθσ ιςχφοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, 
χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ του προμθκευτι.  

3. Πθν παρεμβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ, πλθν των απαραίτθτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και 
αποκατάςταςθσ βλαβϊν.  

4. Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για οποιαδιποτε διακοπι 
τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ για χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο των πζντε (5) θμερϊν, που δεν οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ 
βίασ.  

5. Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για κάκε κζμα που 
επθρεάηει τθν ομαλι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ.  

 

Άρκρο 11 

Λφςθ ςφμβαςθσ 

9. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ (α) με τθν παρζλευςθ τθσ 
προκεςμίασ των είκοςι πζντε (25) ετϊν που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, (β) ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ προμθκευτι και (γ) ςτθν περίπτωςθ λφςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςφνδεςθσ που αναφζρονται ςτο 
προοίμιο τθσ παροφςασ, για οποιονδιποτε λόγο. 

10. Υρόωρθ λφςθ τθσ ςυμφωνίασ επζρχεται κατόπιν καταγγελίασ.  

11. Σ προμθκευτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ςε περίπτωςθ 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ όρων αυτισ από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ καταγγελίασ ορίηεται θ 
άπρακτθ πάροδοσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν, θ οποία τάςςεται με 
ζγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρκρο 13 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον 
αντιςυμβαλλόμενο, προκειμζνου ο τελευταίοσ να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ 
του (προκεςμία αποκατάςταςθσ).  
12. Σ κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα χωρίσ 
να απαιτείται επίκλθςθ ςπουδαίου λόγου.  Χε περίπτωςθ οριςτικισ διακοπισ τθσ 
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λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, ο κφριοσ αυτοφ οφείλει να 
καταγγείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν παροφςα.  

13. Χε κάκε περίπτωςθ το δικαίωμα καταγγελίασ αςκείται με ιδιαίτερο ζγγραφο 
που επιδίδεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Ψα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ άρχονται 
μετά τθν παρζλευςθ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επίδοςθ του εγγράφου αυτοφ.  

14. Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ παροφςασ, κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα 
Πζρθ οφείλει, πλθν των άλλων, να επανορκϊςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 
που προκαλείται ςτον αντιςυμβαλλόμενό του εξαιτίασ τθσ πρόωρθσ λφςθσ τθσ 
παροφςασ. 

15. Χε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθ ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι και Ξφριο του 
Δικτφου θ ςυνδρομι των λόγων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ λφεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του προμθκευτι ποινικι ριτρα 
φψουσ 10.000 Ευρϊ. 

 

Άρκρο 12 

 Επίλυςθ Διαφορών- Δωςιδικία 

1. Σ προμθκευτισ και ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυμφωνοφν ότι κακ' όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ κα ςυνεργάηονται αρμονικά και με πνεφμα 
καλισ πίςτθσ, ζχοντασ ωσ αποκλειςτικό ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ. 

2. Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που αναφφεται από τθν εφαρμογι 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι με αφορμι αυτιν και δεν κακίςταται δυνατόν να 
επιλυκεί φιλικά με διαδικαςία που κα ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ τα μζρθ, 
ςυμφωνείται ρθτά ότι αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαςτιρια Ακθνϊν.  

 

 

 Άρκρο 13 

Γνωςτοποιιςεισ και Επικοινωνία 

1. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι, πλθν οριςμζνων 
τεχνικοοικονομικϊν όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν 
πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν. Θ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων Περϊν 
αλλθλογραφία κα γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και όλα τα ζγγραφα, ςθμειϊματα, 
ςχζδια, επιςτολζσ κ.λπ. κα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι, πλθν οριςμζνων 
τεχνικοοικονομικϊν όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν 
πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν. 
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2. Θ κοινοποίθςθ κάκε εγγράφου μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που αφορά ςτθν 
παροφςα, απευκφνεται ςτθ διεφκυνςθ ι τον αρικμό τθλεομοιοτυπίασ ι τθ 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του φυςικοφ προςϊπου που ορίηεται από 
τα ςυμβαλλόμενα Πζρθ ωσ αποδζκτθσ αυτϊν.  

Φθτά διευκρινίηεται ότι: 

α) Ζγγραφο που αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία, κεωρείται ότι περιιλκε ςτον 
αποδζκτθ τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του, εάν το ςφςτθμα τθλεομοιοτυπίασ του 
αποδζκτθ γνωςτοποιιςει τθν παραλαβι αυτοφ πριν από τθν 15θ ϊρα. Διαφορετικά 
κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ αποςτολισ θμζρα.  

β) Ωπό τον όρο ότι τα ςυμβαλλόμενα Πζρθ ςυμφϊνθςαν εγγράφωσ τον τρόπο 
τον οποίο κεωροφν ωσ αποδεικτικό αποςτολισ εγγράφου με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τότε ζγγραφο που αποςτζλλεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
κεωρείται ότι περιιλκε ςτον αποδζκτθ τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του, εάν το 
ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποδζκτθ κατζγραψε τθν παραλαβι 
αυτοφ πριν τθν 15θ ϊρα. Διαφορετικά κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ 
αποςτολισ θμζρα. 

 

Άρκρο 14 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ παροφςα Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 

Άρκρο 15 

Ερμθνευτικζσ διατάξεισ 

1. Σι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν τθν ζννοια που 
τουσ αποδίδεται ςτουσ ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, 
ςτθν ΞΩΑ…./2009, ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου κακϊσ και τθ λοιπι 
νομοκεςία. 

2. Αναφορά ςε οποιονδιποτε νόμο ι άρκρο νόμου νοείται ότι γίνεται ςτισ 
αντίςτοιχεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, εκτόσ εάν διαφορετικά 
αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

3. Σι επικεφαλίδεσ ζχουν προςτεκεί μόνο για λόγουσ διευκολφνςεωσ τθσ 
αναφοράσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία τθσ παροφςασ. 

4. Τλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

5. Θ ακυρότθτα οριςμζνθσ διάταξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιφζρει 
ςυνολικι ακυρότθτα αυτισ. 
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Άρκρο 16 

Κοινοποιιςεισ 

Σ προμθκευτισ οφείλει να κοινοποιιςει άμεςα αντίγραφο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
ςτθ ΦΑΕ, ςτο ΔΕΧΠΘΕ και ςτθν Ψοπικι Ωπθρεςία Δικτφου τθσ ΔΕΘ (Υεριοχι). 

 

 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκών υςτθμάτων ςε κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δώματα και ςτζγεσ κτιρίων. 
 

 

ΕΦΘΜΕΡΛ ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΕΩ 
ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
4 Λουνίου 2009 
ΑΠΟΦΑΕΛ 
Ειδικό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν Χυςτθμάτων ςε κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων. 
ΟΛ ΤΠΟΤΡΓΟΛ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ − ΑΝΑΠΣΤΞΘ − 
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΧΩΡΟΣΑΞΛΑ 
ΚΑΛ ΔΘΜΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. το π.δ. 63/2005   Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα 
Ξυβερνθτικά Τργανα (ΦΕΞ Αϋ 98), 
2. το π.δ. 4/2009   Διοριςμόσ Ωπουργϊν, Αναπλθρωτι Ωπουργοφ και Ωφυπουργϊν 
(ΦΕΞ Αϋ 2), 
3. το π.δ. 381/1989   Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και 
Ψεχνολογίασ (ΦΕΞ Αϋ 168), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το π.δ. 
191/1996 
 Ψροποποίθςθ των διατάξεων του π.δ. 381/1989   Σργανιςμόσ του Ωπουργείου 
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ (ΦΕΞ Αϋ 168) ςε ςυνδυαςμό με το π.δ. 
27/1996 
 Χυγχϊνευςθ των Ωπουργείων Ψουριςμοφ, Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ 
και Εμπορίου ςτο Ωπουργείο Ανάπτυξθσ (ΦΕΞ Αϋ 19) και το π.δ. 122/2004   
Αναςφςταςθ του Ωπουργείου Ψουριςμοφ (ΦΕΞ Αϋ 85), 
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4. το ν. 2244/1994   Φφκμιςθ κεμάτων θλεκτροπαραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ και από ςυμβατικά καφςιμα και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 168), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
5. το ν. 2773/1999   Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων ενεργειακισ πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 286), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
6. το ν. 3468/2006 Υαραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ 
Ενζργειασ και Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ Απόδοςθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 129) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
7. το ν. 3734/2009   Υροϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςότερων χριςιμων 
μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Ωδροθλεκτρικό Ζργο 
Πεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 8), και ειδικότερα τα άρκρα 27 και 27Α, 
8. το ν. 3661/2008   Πζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων 
και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 89), 
9. τθν υπ’ αρικμ. 2001/77/ΕΞ Σδθγία   Για τθν προαγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
που παράγεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ 
ενζργειασ, (OJ L.283/27.10.2001, p.0033−0040) κακϊσ και τθν υπό υιοκζτθςθ νζα 
Σδθγία για τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ, 
10. τθν υπ’ αρικμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/3.4.2007 απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ   
Ξανονιςμόσ Αδειϊν Υαραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με χριςθ Ανανεϊςιμων 
Υθγϊν Ενζργειασ και μζςω Χυμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ 
Απόδοςθσ (ΦΕΞ Βϋ 448), 
11. τθν υπ’ αρικμ. Δ6/Φ1/οικ.8684/24.4.2007 απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ   
Ζγκριςθ Αϋ φάςθσ του κατ’ άρκρο 
14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Υρογράμματοσ Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν Χτακμϊν 
(ΦΕΞ Βϋ 694), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. Δ6/Φ1/οικ.15450/ 18.7.2007 
απόφαςθ (ΦΕΞ Βϋ 1276), 
12. τθν υπ’ αρικμ. Δ5−ΘΟ/Β/οικ.8311/9.5.2005 απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ 
(ΦΕΞ Βϋ 655)   Ζγκριςθ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ”, όπωσ ιςχφει, 
13. το π.δ. 375/7.9.1987   Μδρυςθ Ρομικοφ Υροςϊπου Λδιωρικοφ Δικαίου με τθν 
επωνυμία  Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (Ξ.Α.Υ.Ε.) (ΦΕΞ Βϋ 167), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
14. το ν. 3741/1929   Λδιοκτθςία κατ’ ορόφουσ (οριηόντια ιδιοκτθςία) (ΦΕΞ Αϋ 4), 
15. το ν.δ. 1024/1971   Υερί διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ επί οικοδομθμάτων 
ανεγειρομζνων επί ενιαίου οικοπζδου (ΦΕΞ Αϋ 232), 
16. τον Αςτικό Ξϊδικα και κυρίωσ τα άρκρα 618, 1002 και 1117 αυτοφ, 
17. τθν υπ’ αρικμ. 49828/2008 κοινι υπουργικι απόφαςθ   Ζγκριςθ ειδικοφ 
πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ 
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πθγζσ ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ 
(ΦΕΞ Βϋ 2464), 
18. τθν υπ’ αρικμ. οικ.145799/4.7.2005 κοινι υπουργικι απόφαςθ Χυμπλιρωςθ τθσ 
υπ’ αρικμ. Θ.Υ. 15393/2332/2002 (ΦΕΞ 1022/Β/5.8.2002) κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ, Ξατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε 
κατθγορίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 1650/1986 (Α´ 160) όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 1 του ν. 3010/2002   Εναρμόνιςθ του ν. 1650/1986 με τισ οδθγίεσ 97/11/ΕΕ 
και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α´ 91) (ΦΕΞ Βϋ 1002), 
19. τθν υπ’ αρικμ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 κοινι υπουργικι απόφαςθ   
Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ 13727/724/2003 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
ωσ προσ τθν αντιςτοίχθςθ των δραςτθριοτιτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με 
τουσ βακμοφσ όχλθςθσ που αναφζρονται ςτθν πολεοδομικι νομοκεςία (ΦΕΞ Βϋ 
1671), 
20. το ν. 1512/1985   Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ πολεοδομικϊν διατάξεων, 
ρφκμιςθ ςυναφϊν κεμάτων και κεμάτων του Ψαμείου Ρομικϊν (ΦΕΞ Αϋ 4), 
21. το ν. 3212/2003   Άδεια δόμθςθσ, πολεοδομικζσ και άλλεσ διατάξεισ κεμάτων 
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 
(ΦΕΞ Αϋ 308), 
22. το ν. 1577/1985   Γενικόσ Σικοδομικόσ Ξανονιςμόσ (ΦΕΞ Αϋ 210), όπωσ ιςχφει, 
23. τον Ξτιριοδομικό Ξανονιςμό που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ του αναπλθρωτι 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 3046/304/30.1.1989 
(ΦΕΞ Δϋ 59), όπωσ ιςχφει, 
24. τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 1 παρ. ιε) τθσ απόφαςθσ τθσ Ωφυπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων οικ. 5219/3.2.2004 Ξακοριςμόσ 
εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ για τισ οποίεσ 
αντί τθσ ζκδοςθσ άδειασ δόμθςθσ απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν. Διαδικαςία 
ζγκριςθσ και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά”, (ΦΕΞ Δϋ 114) όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν απόφαςθ οικ. 16095/8.4.2008 (ΦΕΞ Βϋ925), 
25. τθν απόφαςθ του Ωφυπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 
υπ’ αρικμ. οικ. 16094/8.4.2008   Χυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1945/134/17.1.2003 
απόφαςθσ Γενικοφ Γραμματζα ΩΥΕΧΩΔΕ “Εγκατάςταςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων” 
(ΦΕΞ Βϋ 917), 
26. το ν. 2238/1994   Ξφρωςθ Ξϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ΦΕΞΑϋ 151), όπωσ 
ιςχφει, 
27. το ν. 2859/2000 Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΕΞ Αϋ 248), 
όπωσ ιςχφει, 
28. τθν υποπερίπτωςθ γςτ’ τθσ περίπτωςθσ γ’ και τθν περίπτωςθ η’ του άρκρου 38 
του Ξϊδικασ Βιβλίων και Χτοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΞ Αϋ 84), 
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29. τθ Χφςταςθ 2003/361/ΕΞ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Παΐου 2003 ςχετικά με τον 
οριςμό των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L. 
124/36/20.5.2003), και τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 2003/C118/03, Ωπόδειγμα 
διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΠΠΕ μιασ επιχείρθςθσ, 
30. τθν υπ’ αρικμ. 96/2007 απόφαςθ τθσ ΦΑΕ   κακοριςμόσ περιοχϊν με κορεςμζνα 
δίκτυα, προςδιοριςμόσ περικωρίων ανάπτυξθσ ςτακμϊν ΑΥΕ ςε αυτζσ, κακοριςμόσ 
μεκοδολογίασ επιμεριςμοφ τθσ ιςχφοσ 
και πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων για χοριγθςθ απόφαςθσ εξαίρεςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 και τθσ 
παρ.1 του άρκρου 23 του Ξανονιςμοφ αδειϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ (ΦΕΞ Βϋ, 448/2007) ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ζχει υποβλθκεί 
υπερβάλλων ςε ιςχφ αρικμόσ αιτθμάτων για εξαίρεςθ από τθν υποχρζωςθ λιψθσ 
άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα Πθ Διαςυνδεδεμζνα νθςιά, 
31. τθ γνωμοδότθςθ τθσ Φυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ με αρικμό 166/2009 τθσ 
28.5.2009 κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 27Α του ν. 3734/2009, 
32. το γεγονόσ ότι θ εγκατάςταςθ πολφ μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε 
κτίρια κα ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ ςτο ενεργειακό μείγμα με τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν κακϊσ και 
ςτθ βζλτιςτθ λειτουργία του Δικτφου, 
33. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ εισ 
βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: 
Άρκρο 1 
Χκοπόσ – Υεδίο Εφαρμογισ 
1. Ξαταρτίηεται Ειδικό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων μζχρι 10 
kWp, εφεξισ Υρόγραμμα, ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, που χρθςιμοποιοφνται για 
κατοικία ι ςτζγαςθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων με διάρκεια ζωσ 31.12.2019. 
2. Ψο Υρόγραμμα αφορά ςε φωτοβολταϊκά ςυςτιματα για παραγωγι ενζργειασ που 
εγχζεται ςτο Δίκτυο, τα οποία εγκακίςτανται ςτο δϊμα ι τθ ςτζγθ κτιρίου, 
ςυμπεριλαμβανόμενων των ςτεγάςτρων βεραντϊν. 
3. Ψο Υρόγραμμα αφορά ςε όλθ τθν Επικράτεια με εξαίρεςθ τα μθ Διαςυνδεδεμζνα 
με το θπειρωτικό Χφςτθμα τθσ χϊρασ νθςιά. 
4. Δικαίωμα ζνταξθσ ςτο Υρόγραμμα ζχουν φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ και 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα επιτθδευματίεσ που κατατάςςονται ςτισ πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ, τα οποία ζχουν ςτθν κυριότθτα τουσ το χϊρο ςτον οποίο εγκακίςταται 
το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. 
5. Χτθν περίπτωςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςε κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο 
κτιρίου, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ και μόνο ςυςτιματοσ. Δικαίωμα ζνταξθσ 
ςτο Υρόγραμμα ζχουν οι κφριοι οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν εκπροςωποφμενοι από το 
διαχειριςτι ι ζνασ 
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εκ των κυρίων των οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν μετά από παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του 
κοινόχρθςτου ι κοινόκτθτου χϊρου από τουσ λοιποφσ ςυνιδιοκτιτεσ. Υροχπόκεςθ 
αποτελεί θ ςυμφωνία του ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν που αποδεικνφεται με 
πρακτικό ομόφωνθσ απόφαςθσ 
τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι με ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των ςυνιδιοκτθτϊν του 
κτιρίου, με ευκφνθ των ενδιαφερομζνων. 
6. Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρου για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ, μετά από ζγγραφθ ςυμφωνία του κυρίου του χϊρου αυτοφ, ςε κφριο 
οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του κτιρίου όπου βρίςκεται ο χϊροσ. 
Άρκρο 2 
Υροχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Υρόγραμμα 
1. Υροχπόκεςθ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο Υρόγραμμα είναι θ 
φπαρξθ ενεργισ ςφνδεςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο όνομα του 
κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςτο κτίριο όπου το ςφςτθμα εγκακίςταται. 
2. Πζροσ των κερμικϊν αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου 
του φωτοβολταϊκοφ, εφόςον αυτι χρθςιμοποιείται για κατοικία, πρζπει να 
καλφπτεται με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ ενδεικτικά θλιοκερμικά, 
θλιακοί κερμοςίφωνεσ. 
3. Υροχπόκεςθ και όροσ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο 
Υρόγραμμα είναι θ μθ φπαρξθ δθμόςιασ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του 
Αναπτυξιακοφ−Επενδυτικοφ νόμου, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δράςεων χρθματοδότθςθσ (πχ. 
ςτο πλαίςιο ΕΥ του ΕΧΥΑ) και γενικότερα οποιουδιποτε άλλου 
προγράμματοσnχρθματοδότθςθσ. 
Άρκρο 3 
Χυμβάςεισ 
1. Θ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ για φωτοβολταϊκό ςφςτθμα (εφεξισ Χφμβαςθ 
Χυμψθφιςμοφ) ςυνάπτεται μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΘ ΑΕ ι άλλου 
προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ καταναλϊςεισ του ςτο κτίριο, όπου εγκακίςταται 
το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, για είκοςι πζντε (25) ζτθ, με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 
θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ. Θ εν 
λόγω Χφμβαςθ ςυνομολογείται με ςτακερι τιμι αναφοράσ και αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ 
που αυτι ςυνάπτεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ εντόσ 
ζξι (6) μθνϊν από τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ Χυμψθφιςμοφ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, 
ωσ τιμι αναφοράσ κα λαμβάνεται θ τιμι που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που 
πραγματοποιείται θ ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. 
2. Χτθν περίπτωςθ που ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ αλλάξει προμθκευτι για τθν 
θλεκτροδότθςθ των καταναλϊςεϊν του ςτο κτίριο, λιγει αυτοδικαίωσ θ Χφμβαςθ 
Χυμψθφιςμοφ και ςυνάπτεται νζα Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ για το υπολειπόμενο εκ 
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των είκοςι πζντε (25) ετϊν διάςτθμα μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και του 
νζου προμθκευτι. Χε περίπτωςθ μεταβολισ ςτο πρόςωπο του κυρίου του 
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ λόγω μεταβίβαςθσ τθσ ςχετικισ ιδιοκτθςίασ του ςτο 
κτίριο όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ο νζοσ κφριοσ 
υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του μεταβιβάηοντοσ 
που απορρζουν από τθ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ. 
3. Θ τιμι τθσ παραγόμενθσ από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ 
που εγχζεται ςτο δίκτυο ορίηεται ςε 0,55 Ευρϊ/kWh για τισ Χυμβάςεισ 
Χυμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται τα ζτθ 2009, 2010, 2011. Θ τιμι μειϊνεται κατά 5% 
ετθςίωσ για τισ Χυμβάςεισ Χυμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται το διάςτθμα από 
1.1.2012 μζχρι και 31.12.2019. 
4. Θ τιμι ςτθν οποία ςυνομολογείται θ Χφμβαςθ Χυμψθφιςμοφ αναπροςαρμόηεται 
κάκε ζτοσ, κατά ποςοςτό 25% του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του προθγοφμενου 
ζτουσ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν Εκνικι Χτατιςτικι Ωπθρεςία τθσ Ελλάδοσ ι 
τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα. Αν θ τιμι που προκφπτει με τθν ανωτζρω 
αναπροςαρμογι, είναι μικρότερθ τθσ μζςθσ Σριακισ Ψιμισ του Χυςτιματοσ, όπωσ 
αυτι διαμορφϊνεται κατά το προθγοφμενο ζτοσ, προςαυξθμζνθσ κατά 40%, θ 
τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ μζςθ Σριακι Ψιμι του Χυςτιματοσ του 
προθγοφμενου ζτουσ, προςαυξθμζνθ κατά τον αντίςτοιχο ωσ άνω ςυντελεςτι. 
5. Σι Χυμβάςεισ Χυμψθφιςμοφ ακολουκοφν τον τφπο τθσ ςφμβαςθσ του 
Υαραρτιματοσ τθσ παροφςασ και κοινοποιοφνται από τον εκάςτοτε προμθκευτι ςτθ 
ΦΑΕ εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τουσ. 
6. Θ καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τθν 
καταμζτρθςθ τθσ ενζργειασ πουκαταναλϊνεται. Ωσ παραγόμενθ ενζργεια νοείται θ 
ενζργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μείον τθν ενζργεια που 
τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωςθ. Θ πίςτωςθ τθσ 
παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ακολουκεί τουσ κφκλουσ χρζωςθσ τθσ 
καταναλιςκόμενθσ. Θ εκκακάριςθ γίνεται από τθ ΔΕΘ ΑΕ ι άλλο προμθκευτι, ο 
οποίοσ για το ςκοπό αυτό καταχωρεί ςτο λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςχετικι πιςτωτικι εγγραφι. 
Χτθν περίπτωςθ αυτι ο εν λόγω λογαριαςμόσ επζχει κζςθ τιμολογίου αγοράσ για 
τθν ενζργεια που διατίκεται από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. 
Υαράλλθλα, θ ΔΕΘ ΑΕ ι άλλοσ προμθκευτισ χρεϊνει τον ΔΕΧΠΘΕ που τθρεί τον 
Ειδικό Οογαριαςμό των διατάξεων του άρκρου 40 του ν. 2773/1999, με το ςυνολικό 
ποςό τθσ δαπάνθσ των εκκακαρίςεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊκϊν που 
του αναλογοφν ςε μθνιαία βάςθ επιςυνάπτοντασ ςχετικι αναλυτικι κατάςταςθ. 
Άρκρο 4 
Εγκατάςταςθ και λειτουργία Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ − Χφνδεςθ με το Δίκτυο 
1. Ψο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςυνδζεται ςτο Δίκτυο διανομισ χαμθλισ τάςθσ. Για τθ 
ςφνδεςθ θ ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, κάνει χριςθ τθσ παροχισ μζςω τθσ 
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οποίασ τροφοδοτοφνται οι καταναλϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου όπου 
εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα,όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Χε κάκε 
περίπτωςθ θ ςφνδεςθ αντιςτοιχεί ςε υφιςτάμενο αρικμό παροχισ τθσ ιδιοκτθςίασ 
του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. 
2. Για τθ ςφνδεςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υποβάλλεται αίτθςθ προσ τθν ΔΕΘ ΑΕ 
(Ψοπικι Ωπθρεςία, Υεριοχι), ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου, που περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιςτον, τα εξισ: 
i. ςτοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ, 
ii. ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, με το ζντυπο αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΘ ΑΕ. 
iii. ςτοιχεία των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και του αντιςτροφζα, κακϊσ και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία για τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι 
πλθροφνται οι απαιτιςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, 
κακϊσ και διλωςθ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ιδιότθτα ΠΠΕ μιασ 
επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το ζντυπο αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΘ ΑΕ. 
3. Πετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2, θ ΔΕΘ ΑΕ, 
ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, εξετάηει το αίτθμα κατά προτεραιότθτα και προβαίνει 
εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςε διατφπωςθ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ προσ τον 
ενδιαφερόμενο κφριο του φωτοβολταϊκοφ που περιλαμβάνει τθν περιγραφι και τθ 
δαπάνθ των ζργων ςφνδεςθσ, θ οποία ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςισ τθσ. Θ ΔΕΘ ΑΕ γνωςτοποιεί ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ κάκε ςτοιχείο 
που κα ηθτθκεί για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων 
ζργων ςφνδεςθσ και του κόςτουσ αυτϊν. 
4. Πετά τθν αποδοχι τθσ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ προςκομίηεται από τον κφριο του 
φωτοβολταϊκοφ θ Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ τθσ αρμόδιασ 
πολεοδομικισ υπθρεςίασ, υπογράφεται θ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ μεταξφ κυρίου του 
φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου και καταβάλλεται θ ςχετικι 
δαπάνθ. Θ καταςκευι των ζργων ςφνδεςθσ ολοκλθρϊνεται από τθ ΔΕΘ ΑΕ εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον δεν απαιτοφνται νζα 
ζργα Δικτφου. 
5. Πετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ υποβάλλεται αίτθςθ για τθ ςφναψθ 
Χφμβαςθσ Χυμψθφιςμοφ προσ τθ ΔΕΘ ΑΕ (Ψοπικι Ωπθρεςία Εμπορίασ) ι άλλο 
προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ καταναλϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου όπου 
εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Θ ανωτζρω διαδικαςία ολοκλθρϊνεται 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παραλαβι του αιτιματοσ. 
6. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
υποβάλλεται αίτθμα προσ τθν ΔΕΘ ΑΕ (Ψοπικι Ωπθρεςία, Υεριοχι) ωσ Διαχειριςτι 
του Δικτφου, με το οποίο ςυνυποβάλλονται: 
i. αντίγραφο τθσ Χφμβαςθσ Χυμψθφιςμοφ, 
ii. υπεφκυνθ διλωςθ μθχανικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθ ςυνολικι 
εγκατάςταςθ, με ςυνθμμζνα: τεχνικι περιγραφι του τρόπου αποφυγισ του 
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φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ και μονογραμμικό θλεκτρολογικό ςχζδιο τθσ 
εγκατάςταςθσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ και 
ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να 
βρίςκονται εκτόσ των ορίων +15% ζωσ − 20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ και +0,5 Hz ζωσ 
−0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ κακϊσ επίςθσ και ότι ζχει γίνει 
πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο αντιςτροφζασ να τίκεται 
εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: 
α. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε 0,5 δευτερόλεπτα, 
β. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά, 
γ. αναφορά ςε χρόνο λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποποίθςθσ, 
iii. υπεφκυνθ διλωςθ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ όπου κα 
αναφζρεται ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ δεν κα 
τροποποιθκοφν οι ρυκμίςεισ που δθλϊκθκαν βάςει των απαιτιςεων τθσ 
περίπτωςθσ ii τθσ παροφςασ παραγράφου. 
Άρκρο 5 
Υολεοδομικι Αντιμετϊπιςθ Για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
απαιτείται ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 7 παρ. 1 του ν. 3212/2003 (ΦΕΞ Αϋ 308), όπωσ κάκε φορά ιςχφει, και τισ 
κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. Σι όροι εγκατάςταςθσ 
κα οριςκοφν με απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων 
Ζργων. 
Άρκρο 6 
Φορολογικι Αντιμετϊπιςθ H μικρι ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 
εξαςφαλίηει ότι θ παραγόμενθ ενζργεια αντιςτοιχεί ςε αυτιν που απαιτείται για τθν 
κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Πε 
τθν ζγχυςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτο Δίκτυο επιτυγχάνεται θ καταγραφι τθσ 
ςτο πλαίςιο επίτευξθσ των ςτόχων διείςδυςθσ των ανανεωςίμων πθγϊν ενζργειασ 
που τίκενται από τθν Σδθγία 2001/77/ΕΞ, αλλά και από τθν υπό δθμοςίευςθ νζα 
Σδθγία. Ξατά ςυνζπεια δεν υφίςτανται, για τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ, φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τθ διάκεςθ τθσ ενζργειασ αυτισ ςτο 
Δίκτυο. 
Άρκρο 7 
Οοιπζσ Διατάξεισ 
1. Υροσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςτο δικτυακό τόπο του Ωπουργείου 
Ανάπτυξθσ αναρτάται ενδεικτικόσ κατάλογοσ μελετθτϊν – εγκαταςτατϊν και 
εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα προμικειασ και εγκατάςταςθσ 
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, το οποίο τθρείται με ευκφνθ του Ξζντρου 
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ. Για τθν ζνταξθ ςτον κατάλογο ο ενδιαφερόμενοσ 
αποδζχεται τθν τιρθςθ ελάχιςτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων αςφάλειασ για 
τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. 



 

96 
 

2. Θ ΔΕΘ ΑΕ, ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, αναρτά ςτο δικτυακό τθσ τόπο, ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ ιςχφοσ που αντιςτοιχεί ςτα αιτιματα ςε ςυγκεκριμζνθ 
γεωγραφικι περιοχι, ςτθν ιδθ ςυμβαςιοποιθμζνθ ιςχφ κακϊσ και ςε τυχόν 
περιπτϊςεισ κορεςμοφ των τοπικϊν δικτφων διανομισ. 
3. Επιςυνάπτεται Υαράρτθμα το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει από τθν 1.7.2009. 
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 
Ακινα, 4 Λουνίου 2009 
ΣΛ ΩΥΣΩΦΓΣΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 
ΓΛΑΝΝΘ ΠΑΠΑΚΑΝΑΛΟΤ ΚΩΣΘ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΧΩΦΣΨΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΦΓΩΡ 
ΓΛΩΡΓΟ ΟΤΦΛΛΑ 
- 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
ΧΩΠΒΑΧΘ ΧΩΠΨΘΦΛΧΠΣΩ 
Χτ………….., ςιμερα …………….., 
ΠΕΨΑΩ ΨΩΡ ΞΑΨΩΚΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ 
Αφενόσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 
………………………………………………….. και το διακριτικό τίτλο………………., 
θ οποία είναι Ξάτοχοσ Άδειασ Υρομικειασ Θλεκτρικισ 
ενζργειασ (εφεξισ προμθκευτισ), που εδρεφει ςτ………………… 
με Α.Φ.Π. ………….. τθσ Δ.Σ.Ω. ………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον …………… ……, 
δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …………… 
αποφάςεωσ του …………, ΞΑΛ 
Αφετζρου τ… …………………….. (εφεξισ κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ), που κατοικεί / 
εδρεφει ςτ …………… οδόσ ….. 
αρικ. …….., με Α.Φ.Π. ………….. τθσ Δ.Σ.Ω., και εκπροςωπείται 
νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από 
τον κ. ………………… δυνάμει ……………………………, 
Υροοίμιο: 
α) τισ διατάξεισ του ν. 3734/2009 Υροϊκθςθ τθσ παραγωγισ δφο ι περιςςότερων 
χριςιμων μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Ωδροθλεκτρικό 
Ζργο Πεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 8), 
β) τισ διατάξεισ του ν. 3468/2006 Υαραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ 
Υθγζσ Ενζργειασ και Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ Απόδοςθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 129), όπωσ ιςχφουν, 
γ) τισ διατάξεισ του ν. 2773/1999 Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ – 
Φφκμιςθ κεμάτων ενεργειακισ πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 286), όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν, 
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δ) τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ 
που εγκρίκθ κε με τθν υπ’αρικμ. Δ5−ΘΟ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΞ Βϋ 655) υπουργικι 
απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ε) τισ διατάξεισ του Ξϊδικα Υρομικειασ ςε Υελάτεσ– Ζκδοςθ Λ: Επιλεγζντεσ Υελάτεσ 
(ΦΕΞ Βϋ 270/2001), όπωσ ιςχφουν 
ςτ) τθν υπ’ αρικμ. απόφαςθ ΦΑΕ/132/2007 Ψροποποίθςθ διατάξεων του Εγχειριδίου 
Διαχείριςθσ Πετριςεων και Υεριοδικισ Εκκακάριςθσ Υρομθκευτϊν Δικτφου  (ΦΕΞ 
Βϋ 1188), όπωσ ιςχφει, 
η) τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ ……….../2009, 
θ) τθν από ………….. Χφμβαςθ Χφνδεςθσ με το Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ για το 
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα που ζχει εγκαταςτακεί ςτο κτίριο που βρίςκεται ςτθν οδό 
….. του Διμου /Ξοινότθτασ …… του Ρομοφ ….. 
κ) τθν από ………….. Χφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ωσ άνω 
ςυμβαλλόμενων μερϊν για το ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν οδό ……. του Διμου/ 
Ξοινότθτασ ….. του Ρομοφ ….. 
ι) Ψα ζγγραφα και ςτοιχεία που υποβλικθκαν από τον αφετζρου ςυμβαλλόμενο 
(Α.Υ. ……) ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουκα: 
Άρκρο 1 
Αντικείμενο 
1. Σ προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ το αντίτιμο τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ που ο τελευταίοσ διοχετεφει ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ, θ 
οποία κα παράγεται από 
το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ιςχφοσ ………… kW, που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο κτίριο 
επί τθσ οδοφ …… …………….του Διμου (ι τθσ Ξοινότθτασ) …….. ……του Ρομοφ 
………………… Θ υποχρζωςθ αυτι αναλαμβάνεται από τον Υρομθκευτι ςτο πλαίςιο 
ςυμψθφιςμοφ με οφειλζσ του Ξυρίου του 
φωτοβολταϊκοφ που προκφπτουν με βάςθ τθ μεταξφ των μερϊν ςφμβαςθ 
προμικειασ (ςθμείο κ’ του προοιμίου). 
2. Φθτά ςυμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμθκευτι τίμθμα για θλεκτρικι 
ενζργεια τθσ οποίασ θ ποςότθτα υπερβαίνει καταφανϊσ τθ δυνατότθτα παραγωγισ 
του ςυγκεκριμζνου φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, όπωσ αυτι υπολογίηεται ευλόγωσ 
λαμβάνοντασ υπόψθ 
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, τθ γεωγραφικι κζςθ λειτουργίασ του 
κ.λπ. 
3. Θ ενζργεια αυτι κα παρζχεται ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Ψάςθσ με εναλλαςςόμενο 
ρεφμα ονομαςτικισ τάςθσ 400/230 V, για τριφαςικό ι μονοφαςικό ςφςτθμα 
αντίςτοιχα, και ονομαςτικισ ςυχνότθτασ πενιντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 
Θz) και ςε παράλλθλθ λειτουργία 
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του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ με το Διαςυνδεδεμζνο Δίκτυο. Ψο μζγιςτο όριο τθσ 
ιςχφοσ που κα παρζχεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα κα είναι …. kW, με μζςθ 
τιμι 15 min, όπωσ προβλζπεται ςτθ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ (ςθμείο θ’ του προοιμίου). 
Άρκρο 2 
Χυμμόρφωςθ με το κανονιςτικό πλαίςιο Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να 
ενεργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ Χυςτιματοσ και 
Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και 
του Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ και με 
τα οριηόμενα ςτθν λοιπι κείμενθ νομοκεςία. 
Άρκρο 3 
Υρογραμματιςμόσ λειτουργίασ και φόρτιςθσ Ψο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ςτο οποίο 
αφορά θ παροφςα ςφμβαςθ, κα λειτουργεί ςφμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίωσ 
το άρκρο 9 αυτοφ, τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ και 
ιδίωσ το Ξεφάλαιο 19 αυτοφ, τον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, τθν κοινι 
υπουργικι απόφαςθ……./2009 και τθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία. 
Άρκρο 4 
Διάρκεια Χφμβαςθσ 
1. Θ παροφςα Χφμβαςθ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων προβλζψεων αυτισ, ιςχφει 
από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου3 τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ………./2009 για είκοςι πζντε (25) ζτθ. 
2. Θ υποχρζωςθ του προμθκευτι κατά το άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και θ 
αντίςτοιχθ αξίωςθ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ιςχφουν από τθν ενεργοποίθςθ 
τθσ ςφνδεςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου και 
ςτθ Χφμβαςθ Χφνδεςθσ. Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποχρζωςθσ βεβαιϊνεται με 
ςχετικι αναγγελία του Διαχειριςτι του Δικτφου. 
4. Ψυχόν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ του ςθμείου κ’ του προοιμίου τθσ 
παροφςασ επιφζρει αυτοδικαίωσ και λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Άρκρο 5 
Ψιμολόγθςθ 
1. Σ προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ 
οποία εγχζεται ςτο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα και απορροφάται από 
αυτό, αφαιροφμενθσ τθσ ιδιοκατανάλωςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ξεφαλαίου Δϋ του ν. 3468/2006, του άρκρου 27 Α του 
ν. 3734/2009, του άρκρου 3 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ…../2009 και το 
ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο. 
2. Θ ςτακερι τιμι αναφοράσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ……….. Ευρϊ/kWh και 
αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 τθσ 
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κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ…../2009. Χε περίπτωςθ που θ ενεργοποίθςθ τθσ 
ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ λάβει χϊρα πζραν των ζξι (6) μθνϊν από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ παροφςα παράγραφοσ 
τροποποιείται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 3 τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ…../2009. 
Άρκρο 6 
Πετριςεισ 
Θ καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ γίνεται από τθν ΔΕΘ Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και Ξφριο του Δικτφου, 
ταυτόχρονα με αυτιν τθσ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα τθ 
ςφμβαςθ προμικειασ (ςτοιχείο 
κ’ του προοιμίου). Για τισ μετριςεισ ενεργοφ ενζργειασ ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτα Ψμιματα V και ΧΛ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ απόφαςθσ ΦΑΕ/132/2007 
Ψροποποίθςθ διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείριςθσ Πετριςεων και Υεριοδικισ 
Εκκακάριςθσ Υρομθκευτϊν Δικτφου (ΦΕΞ Βϋ 1188), όπωσ ιςχφει. 
Άρκρο 7 
Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ Σ κφριοσ 
του φωτοβολταϊκοφ οφείλει να επιτρζπει 
ςτθ ΔΕΘ Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και Ξφριο του Δικτφου, τθν πρόςβαςθ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του, εφόςον αυτό απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 
τθσ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ που προβλζπονται ςτον Ξϊδικα 
Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Ξϊδικα 
Διαχείριςθσ του Δικτφου και τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
Άρκρο 8 
Οογαριαςμοί και πλθρωμζσ 
1. Θ διαδικαςία ςυμψθφιςμοφ γίνεται ταυτόχρονα με τουσ κφκλουσ μζτρθςθσ τθσ 
καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προμικειασ 
(ςτοιχείο κ’ του προοιμίου). Υροσ τοφτο, ςτον λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ που αντιςτοιχεί ςτον μετρθτι κατανάλωςθσ του ακινιτου, και ο οποίοσ 
αποςτζλλεται ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ, καταχωρείται ςχετικι πιςτωτικι 
εγγραφι, πζραν τθσ χρεωςτικισ για τθν καταναλωκείςα ενζργεια και τισ λοιπζσ 
αναλογοφςεσ χρεϊςεισ και φόρουσ, με ςυμψθφιςμό των αντιςτοίχων χρθματικϊν 
αξιϊν. 
2. Ψυχόν οφειλζσ προσ τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ που προκφπτουν με βάςθ τθν 
παροφςα ςφμβαςθ καταβάλλονται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό αυτοφ με αρικμό 
……………… τθσ Ψράπεηα …………………., κατά τθν θμερομθνία λιξθσ πλθρωμισ του 
λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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3. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία για οποιονδιποτε λόγο δεν καταςτεί εφικτι θ λιψθ 
των ενδείξεων κατά τθν θμερομθνία τθσ προγραμματιςμζνθσ καταμζτρθςθσ, ο 
ςυμψθφιςμόσ κα γίνεται αμζςωσ μόλισ διενεργθκεί θ επόμενθ τακτικι 
καταμζτρθςθ. 
Άρκρο 9 
Ανωτζρα βία 
1. Σι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων που προκφπτουν από τθν παροφςα 
αναςτζλλονται ςε περίπτωςθ που ςυμβοφν περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, τα οποία 
εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν. Ωσ τζτοια περιςτατικά νοοφνται 
ενδεικτικά θ πλθμμφρα, ο κεραυνόσ, ο ςειςμόσ, θ πυρκαγιά, θ ζκρθξθ, ο πόλεμοσ, θ 
κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, θ άνω των 5 θμερϊν απεργία (Γενικι ι κλαδικι) κακϊσ 
και κάκε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε 
βακμοφ υπαιτιότθτασ των μερϊν. 
2. Χε περίπτωςθ που ςυμβοφν τα παραπάνω περιςτατικά, το ςυμβαλλόμενο μζροσ 
που αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ, ανακοινϊνει εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςτιγμι που ζλαβε χϊρα το 
γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, εγγράφωσ τθν αδυναμία του αυτι ςτο άλλο μζροσ, 
περιγράφοντασ το γεγονόσ τθσ ανωτζρασ βίασ, ποιζσ από τισ υποχρεϊςεισ του 
αδυνατεί να εκπλθρϊςει λόγω του γεγονότοσ αυτοφ και τθν πικανολογοφμενθ 
διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για τθν άρςθ 
των ςυνεπειϊν τθσ ανωτζρασ βίασ. Θ αναςτολι ιςχφει όςο διαρκεί θ ανωτζρα βία 
και δεν αφορά υποχρεϊςεισ των οποίων θ εκπλιρωςθ δεν επθρεάηεται από τθ 
φφςθ του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ. 
3. Ψο ςυμβαλλόμενο μζροσ που εξαιτίασ τθσ ανωτζρασ βίασ δεν εκτελεί τισ 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, υποχρεοφται να παρζχει τακτικά ζγγραφεσ αναφορζσ 
προσ το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, κακϊσ και να καταβάλλει κάκε προςπάκεια, 
εφόςον αυτό είναι εφικτό, προσ άρςθ των ςυνεπειϊν αυτισ (ανωτζρασ βίασ). 
4. Ψα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ είναι αποδεκτά μόνον ωσ λόγοσ κακυςτζρθςθσ και 
ςε καμία περίπτωςθ δεν γεννοφν αξίωςθ αποηθμίωςθσ οποιουδιποτε από τα 
ςυμβαλλόμενα Πζρθ. 
Άρκρο 10 
Ωποχρεϊςεισ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Σ κφριοσ του 
φωτοβολταϊκοφ οφείλει να: 
1. Ζχει ςυνάψει και να διατθρεί τθ ςφμβαςθ ςφνδεςθσ που αναφζρεται ςτο ςθμείο 
θ’ και τθ ςφμβαςθ προμικειασ που αναφζρεται ςτο ςθμείο κ’ του προοιμίου τθσ 
παροφςασ ςτο όνομά του. 
2. Πθν προβαίνει ςε μεταβολζσ τθσ ιςχφοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, χωρίσ 
προθγοφμενθ ενθμζρωςθ του προμθκευτι. 
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3. Πθν παρεμβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ 
ςυςτιματοσ, πλθν των απαραίτθτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν. 
4. Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για οποιαδιποτε διακοπι τθσ 
λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 
πζντε (5) θμερϊν, που δεν οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ. 
5. Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για κάκε κζμα που επθρεάηει 
τθν ομαλι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
Άρκρο 11 
Οφςθ ςφμβαςθσ 
1. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ (α) με τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
των είκοςι πζντε (25) ετϊν που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, (β) 
ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ προμθκευτι και(γ) ςτθν περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
προμικειασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςφνδεςθσ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ 
παροφςασ, για οποιονδιποτε λόγο. 
2. Υρόωρθ λφςθ τθσ ςυμφωνίασ επζρχεται κατόπιν καταγγελίασ. 
3. Σ προμθκευτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ςε περίπτωςθ 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ όρων αυτισ από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ καταγγελίασ ορίηεται θ 
άπρακτθ πάροδοσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν, θ οποία τάςςεται με 
ζγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρκρο 13 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον 
αντιςυμβαλλόμενο, προκειμζνου ο τελευταίοσ να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ 
του (προκεςμία αποκατάςταςθσ). 
4. Σ κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα χωρίσ να 
απαιτείται επίκλθςθ ςπουδαίου λόγου. Χε περίπτωςθ οριςτικισ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, ο κφριοσ αυτοφ οφείλει να 
καταγγείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν παροφςα. 
5. Χε κάκε περίπτωςθ το δικαίωμα καταγγελίασ αςκείται με ιδιαίτερο ζγγραφο που 
επιδίδεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Ψα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ άρχονται μετά 
τθν παρζλευςθ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επίδοςθ του εγγράφου αυτοφ. 
6. Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ παροφςασ, κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα Πζρθ 
οφείλει, πλθν των άλλων, να επανορκϊςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που 
προκαλείται ςτον αντιςυμβαλλόμενό του εξαιτίασ τθσ πρόωρθσ λφςθσ τθσ 
παροφςασ. 
7. Χε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθ ΔΕΘ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι και Ξφριο του 
Δικτφου θ ςυνδρομι των λόγων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ λφεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του προμθκευτι ποινικι ριτρα 
φψουσ 10.000 Ευρϊ. 
Άρκρο 12 
Επίλυςθ Διαφορϊν− Δωςιδικία 
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1. Σ προμθκευτισ και ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυμφωνοφν ότι κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ κα ςυνεργάηονται αρμονικά και με πνεφμα 
καλισ πίςτθσ, ζχοντασ ωσ αποκλειςτικό ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ. 
2. Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που αναφφεται από τθν εφαρμογι τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ ι με αφορμι αυτιν και δεν κακίςταται δυνατόν να επιλυκεί 
φιλικά με διαδικαςία που κα ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ τα μζρθ, ςυμφωνείται 
ρθτά ότι αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαςτιρια Ακθνϊν. 
Άρκρο 13 
Γνωςτοποιιςεισ και Επικοινωνία 
1. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι, πλθν οριςμζνων 
τεχνικοοικονομικϊν όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν 
πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν. Θ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων Περϊν 
αλλθλογραφία κα γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και όλα τα ζγγραφα, ςθμειϊματα, 
ςχζδια, επιςτολζσ κ.λπ. κα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι, πλθν οριςμζνων 
τεχνικοοικονομικϊν όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν 
πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν. 
2. Θ κοινοποίθςθ κάκε εγγράφου μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που αφορά ςτθν 
παροφςα, απευκφνεται ςτθ διεφκυνςθ ι τον αρικμό τθλεομοιοτυπίασ ι τθ 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του φυςικοφ προςϊπου που ορίηεται από 
τα ςυμβαλλόμενα Πζρθ ωσ αποδζκτθσ αυτϊν. 
Φθτά διευκρινίηεται ότι: 
α) Ζγγραφο που αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία, κεωρείται ότι περιιλκε ςτον 
αποδζκτθ τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του, εάν το ςφςτθμα τθλεομοιοτυπίασ του 
αποδζκτθ γνωςτοποιιςει τθν παραλαβι αυτοφ πριν από τθν 15θ ϊρα. Διαφορετικά 
κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ αποςτολισ θμζρα. 
β) Ωπό τον όρο ότι τα ςυμβαλλόμενα Πζρθ ςυμφϊνθςαν εγγράφωσ τον τρόπο τον 
οποίο κεωροφν ωσ αποδεικτικό αποςτολισ εγγράφου με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τότε ζγγραφο που αποςτζλλεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κεωρείται ότι 
περιιλκε ςτον αποδζκτθ τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του, εάν το ςφςτθμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποδζκτθ κατζγραψε τθν παραλαβι αυτοφ πριν 
τθν 15θ ϊρα. Διαφορετικά κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ αποςτολισ 
θμζρα. 
Άρκρο 14 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο 
Θ παροφςα Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
Άρκρο 15 
Ερμθνευτικζσ διατάξεισ. Σι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 
ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτουσ ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 
3468/2006, ν. 3734/2009, ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ …./2009, ςτον Ξϊδικα 
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Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτον Ξϊδικα 
Διαχείριςθσ του Δικτφου κακϊσ και τθ λοιπι νομοκεςία. 
2. Αναφορά ςε οποιονδιποτε νόμο ι άρκρο νόμου νοείται ότι γίνεται ςτισ 
αντίςτοιχεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, εκτόσ εάν διαφορετικά 
αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
3. Σι επικεφαλίδεσ ζχουν προςτεκεί μόνο για λόγουσ διευκολφνςεωσ τθσ αναφοράσ 
και δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία τθσ παροφςασ. 
4. Τλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 
5. Θ ακυρότθτα οριςμζνθσ διάταξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιφζρει ςυνολικι 
ακυρότθτα αυτισ. 
Άρκρο 16 
Ξοινοποιιςεισ 
Σ προμθκευτισ οφείλει να κοινοποιιςει άμεςα αντίγραφο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
ςτθ ΦΑΕ, ςτο ΔΕΧΠΘΕ και ςτθν Ψοπικι Ωπθρεςία Δικτφου τθσ ΔΕΘ (Υεριοχι). Σι 
ςυμβαλλόμενοι Για τον Για τον κφριο του Υρομθκευτι φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 
 
 

 Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεώςιμων πθγών Ενζργειασ για τθν 

αντιμετώπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα 

αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ 

                                        

ΕΦΘΜΕΡΛ ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΕΩ 
ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΣΕΤΧΟ ΠΡΩΣΟ Αρ. Φφλλου 85 
ΡΣΠΣΧ ΩΥ’ ΑΦΛΚ. 3851 
Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ για τθν 
αντιμετώπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
Εκδίδομε τον ακόλουκο νόμο που ψιφιςε θ Βουλι: 
Άρκρο 1 
Εκνικόσ ςτόχοσ Α.Π.Ε. 
Χτο άρκρο 1 του ν.3468/2006 (ΦΕΞ 129 Αϋ) θ υπάρχουςα διάταξθ 
αρικμείται ςε παρ. 1 και προςτίκενται παράγραφοι 2 και 3 ωσ εξισ: 
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≪2. Θ προςταςία του κλίματοσ, μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε., αποτελεί περιβαλλοντικι και 
ενεργειακι προτεραιότθτα υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθ χϊρα. 
3. Σι εκνικοί ςτόχοι για τισ Α.Υ.Ε., με βάςθ τθν Σδθγία 2009/28/ΕΞ (ΕΕL, 
140/2009), κακορίηονται μζχρι το ζτοσ 2020 ωσ εξισ: 
α) Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν ακακάριςτθ 
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε ποςοςτό 20%. 
β) Χυμμετοχι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν 
ακακάριςτθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 40%. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ που εκδίδεται μζςα ςε τρεισ (3) 
μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κακορίηεται θ επιδιωκόμενθ 
αναλογία εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ και θ κατανομι τθσ ςτο χρόνο μεταξφ 
των διαφόρων τεχνολογιϊν Α.Υ.Ε..Θ απόφαςθ αυτι ανακεωρείται ανά 
διετία ι και νωρίτερα, εάν ςυντρζχουν ςθμαντικοί λόγοι που 
ςχετίηονται με τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Σδθγίασ 2009/28/ΕΞ. 
γ) Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν τελικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 
20%. 
δ) Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν τελικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10%.≫ 
Άρκρο 2 
Άδεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Π.Ε. ι .Θ.Κ.Τ.Α. 
1. Θ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Θ άδεια για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. και 
Χ.Θ.Κ.Ω.Α. χορθγείται με απόφαςθ τθσ Φυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ 
(Φ.Α.Ε.) με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 
α) Ψθσ εκνικισ αςφάλειασ. 
β) Ψθσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ. 
γ) Ψθσ εν γζνει αςφάλειασ των εγκαταςτάςεων και του ςχετικοφ 
εξοπλιςμοφ του Χυςτιματοσ και του Δικτφου. 
δ) Ψθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ του ζργου για το οποίο 
υποβάλλεται θ ςχετικι αίτθςθ, όπωσ θ αποδοτικότθτα αυτι προκφπτει, 
για τα ζργα Α.Υ.Ε., από μετριςεισ του δυναμικοφ Α.Υ.Ε. και για τισ 
μονάδεσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. από τα ενεργειακά ιςοηφγιά τουσ. Ειδικά για το 
αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενεσ μετριςεισ πρζπει να ζχουν 
εκτελεςτεί από πιςτοποιθμζνουσ φορείσ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
DIN−EN ISO/IEC17025/2000, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
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ε) Ψθσ ωριμότθτασ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ 
προκφπτει από μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί, γνωμοδοτιςεισ αρμόδιων 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και από άλλα ςυναφι ςτοιχεία. 
ςτ) Ψθσ εξαςφάλιςθσ ι τθσ δυνατότθτασ εξαςφάλιςθσ του δικαιϊματοσ 
χριςθσ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ του ζργου. 
η) Ψθσ δυνατότθτασ του αιτοφντοσ ι των μετόχων ι εταίρων του να 
υλοποιιςει το ζργο με βάςθ τθν επιςτθμονικι και τεχνικι επάρκειά του 
και τθσ δυνατότθτασ εξαςφάλιςθσ τθσ απαιτοφμενθσ χρθματοδότθςθσ 
από ίδια κεφάλαια ι τραπεηικι χρθματοδότθςθ ζργου ι κεφάλαια 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν ι ςυνδυαςμό αυτϊν. 
θ) Ψθσ διαςφάλιςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ και 
προςταςίασ των πελατϊν. 
κ) Ψθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςυμμόρφωςθ με το 
Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ 
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Α.Υ.Ε. και ειδικότερα με τισ διατάξεισ 
του για τισ περιοχζσ αποκλειςμοφ χωροκζτθςθσ εγκαταςτάςεων Α.Υ.Ε., 
εφόςον οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν οριοκετθκεί κατά τρόπο ειδικό και 
ςυγκεκριμζνο, κακϊσ και τισ διατάξεισ του για τον ζλεγχο τθσ φζρουςασ 
ικανότθτασ ςτισ περιοχζσ που επιτρζπονται Α.Υ.Ε., ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ κατ’ αρχιν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
ι) Ψθσ ςυμβατότθτασ του ζργου με το Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν 
επίτευξθ των ςτόχων που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 1.≫ 
2. Θ παρ. 2 του άρκρου 3 του ν.3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
≪2. Θ Φ.Α.Ε., πριν εκδϊςει τθν απόφαςι τθσ, μπορεί να ςυνεργάηεται 
με τον Διαχειριςτι του Χυςτιματοσ ι του Δικτφου ι των Πθ 
Διαςυνδεδεμζνων Ρθςιϊν για τον κατ’ αρχιν κακοριςμό του τρόπου 
και του ςθμείου ςφνδεςθσ του ςτακμοφ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο. Σ 
κακοριςμόσ αυτόσ γίνεται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του ερωτιματοσ τθσ Φ.Α.Ε. προσ τον Διαχειριςτι 
και δεν ςυνεπάγεται δζςμευςθ του Διαχειριςτι ι τθσ Φ.Α.Ε. για τθν 
φπαρξθ διακζςιμου θλεκτρικοφ χϊρου κατά τθ χοριγθςθ τθσ 
Υροςφοράσ Χφνδεςθσ. Θ Φ.Α.Ε. εξετάηει αν πλθροφνται τα κριτιρια που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ ι μθ 
άδειασ παραγωγισ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ, εφόςον ο φάκελοσ είναι πλιρθσ, άλλωσ από τθ ςυμπλιρωςι 
του. Σ φάκελοσ κεωρείται πλιρθσ, αν μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 
τθν υποβολι του δεν ηθτθκοφν εγγράφωσ από τον αιτοφντα 
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Φ.Α.Ε. και κοινοποιείται ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
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Ξλιματικισ Αλλαγισ με επιμζλειά τθσ και δθμοςιεφεται αμελθτί ςε μία 
θμεριςια εφθμερίδα πανελλαδικισ κυκλοφορίασ με μζριμνα του 
δικαιοφχου. Σ Ωπουργόσ ελζγχει αυτεπαγγζλτωσ τθ νομιμότθτά τθσ 
μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν περιζλευςθ τθσ ςε αυτόν. Πζςα ςε 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Φ.Α.Ε. τθσ απόφαςθσ τθσ Φ.Α.Ε. όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον 
μπορεί να αςκιςει προςφυγι κατ’ αυτισ για ζλεγχο τθσ νομιμότθτάσ 
τθσ. Σ Ωπουργόσ αποφαίνεται επί τθσ προςφυγισ μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτο Ωπουργείο. Αν παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία αυτι τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ προςφυγισ. Πζχρι να 
ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ αναςτζλλεται θ διαδικαςία 
αδειοδότθςθσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ, θ 
απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε. καταχωρίηεται ςτο μθτρϊο που τθρεί θ Αυτοτελισ 
Ωπθρεςία για Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ.≫ 
3. Θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪ςτ) το ι τα πρόςωπα, φυςικά ι νομικά, που εξαςφαλίηουν τθ 
χρθματοδότθςθ του ζργου, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από 
τον κάτοχο τθσ άδειασ ι τουσ μετόχουσ του και ζχουν αξιολογθκεί από 
τθ Φ.Α.Ε. κατά το κριτιριο (η) τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου.≫ 
4. Θ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
≪4. Θ άδεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. και Χ.Θ.Κ.Ω.Α. 
χορθγείται για χρονικό διάςτθμα μζχρι είκοςι πζντε (25) ζτθ και μπορεί 
να ανανεϊνεται μζχρι ίςο χρόνο. Εάν μζςα ςε τριάντα (30) μινεσ από τθ 
χοριγθςι τθσ δεν εκδοκεί άδεια εγκατάςταςθσ, θ άδεια παραγωγισ 
παφει αυτοδικαίωσ να ιςχφει, εκδιδομζνθσ ςχετικισ διαπιςτωτικισ 
πράξθσ από τθ Φ.Α.Ε.. Χτο χρονικό διάςτθμα των τριάντα (30) μθνϊν δεν 
υπολογίηονται: 
α) Σ χρόνοσ αναςτολισ με δικαςτικι απόφαςθ τθσ άδειασ παραγωγισ ι 
άλλθσ άδειασ ι ζγκριςθσ που απαιτείται για τθ χοριγθςθ άδειασ 
εγκατάςταςθσ. 
β) Σ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ 
των αρμόδιων υπθρεςιϊν ι ςε άλλουσ αντικειμενικοφσ λόγουσ που δεν 
αφοροφν τον κάτοχο 
τθσ άδειασ παραγωγισ. Χτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο δικαιοφχοσ τθσ 
άδειασ μπορεί να υποβάλει, πριν από τθν παρζλευςθ των τριάντα (30) 
μθνϊν, αίτθςθ ςτθ Φ.Α.Ε. για τθ χοριγθςθ παράταςθσ. Θ άδεια 
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παραγωγισ εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 
Φ.Α.Ε. επί τθσ αιτιςεωσ αυτισ.≫ 
5. Θ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
≪5. Χε περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων τθσ παρ. 3, πλθν του 
ςτοιχείου εϋ αυτισ, θ άδεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. μπορεί να τροποποιείται με απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε., 
φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του κατόχου. Θ Φ.Α.Ε. αποφαςίηει για τθν 
τροποποίθςθ τθσ άδειασ παραγωγισ, μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από 
τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ που 
εκδίδεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 5, εφόςον 
ο φάκελοσ είναι πλιρθσ, άλλωσ από τθ ςυμπλιρωςι του. Σ φάκελοσ 
κεωρείται πλιρθσ εάν μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν υποβολι του 
δεν ηθτθκοφν εγγράφωσ από τον ενδιαφερόμενο ςυμπλθρωματικά 
ςτοιχεία. Θ απόφαςθ τροποποίθςθσ αναρτάται με επιμζλεια τθσ Φ.Α.Ε. 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και καταχωρίηεται ςτο μθτρϊο που τθρείται ςτθν 
Αυτοτελι Ωπθρεςία για Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. Δεν απαιτείται τροποποίθςθ τθσ 
άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
α) Αν θ εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ ι θ Πζγιςτθ Λςχφσ Υαραγωγισ ςτακμοφ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που ςυνδζεται με το Χφςτθμα ι το 
Δίκτυο, αυξθκεί μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) ςυνολικά ςε ςχζςθ με τθν 
αρχικι άδεια, εφόςον δεν επζρχεται μεταβολι του γθπζδου άλλθ εκτόσ 
από τθ μείωςθ του εμβαδοφ του. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ άδεια 
εγκατάςταςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 8 τροποποιείται, μετά από 
επαναδιατφπωςθ των όρων ςφνδεςθσ του ςτακμοφ από τον Διαχειριςτι 
του Χυςτιματοσ ι του Δικτφου. Σι διατάξεισ αυτζσ δεν εφαρμόηονται ςε 
ςτακμοφσ που εντάςςονται ςε ειδικό πρόγραμμα, κακϊσ και ςε 
περιοχζσ με κορεςμζνα δίκτυα. Oι περιοχζσ με κορεςμζνα δίκτυα και θ 
δυνατότθτα απορρόφθςθσ ιςχφοσ ςε αυτζσ διαπιςτϊνονται με 
απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε. που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου 
Διαχειριςτι. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται με επιμζλεια τθσ Φ.Α.Ε. ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ι δθμοςιοποιείται με άλλο πρόςφορο τρόπο και 
κοινοποιείται αμελθτί ςτθν Αυτοτελι Ωπθρεςία Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
β) Αν μεταβλθκεί θ κατοικία ι θ ζδρα του Αδειοφχου. 
γ) Αν μειωκεί θ Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ ι θ Πζγιςτθ Λςχφσ Υαραγωγισ 
ςτακμοφ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που ςυνδζεται με το 
Χφςτθμα ι το Δίκτυο, εφόςον από τθ μείωςθ δεν επζρχεται μεταβολι 
του γθπζδου άλλθ εκτόσ από τθ μείωςθ του εμβαδοφ του. 
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δ) Αν από τισ επερχόμενεσ μεταβολζσ των ςτοιχείων τθσ άδειασ 
παραγωγισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 δεν επθρεάηεται θ 
αξιολόγθςθ των κριτθρίων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1. Αν 
ςυντρζχει οποιαδιποτε από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, ο κάτοχοσ τθσ 
άδειασ παραγωγισ υποχρεοφται να το γνωςτοποιιςει αμελθτί ςτθ 
Φ.Α.Ε. και τον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ με γραπτι διλωςι του. Θ Γραμματεία τθσ Φ.Α.Ε. εκδίδει 
ςχετικι βεβαίωςθ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
υποβολι τθσ διλωςθσ, τθν οποία κοινοποιεί ςτθν Αυτοτελι Ωπθρεςία 
Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ και αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ι δθμοςιοποιεί με 
οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο. Αν ο κάτοχοσ τθσ άδειασ 
παραλείψει τθν ενθμζρωςθ αυτι, επιβάλλονται ςε βάροσ του οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 22. Ξατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
άδειασ παραγωγισ υφιςτάμενου αιολικοφ πάρκου, επιτρζπεται θ 
αποξιλωςθ και θ αντικατάςταςι του, με δυνατι αφξθςθ τθσ 
Εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ του ζωσ 10% χωρίσ αφξθςθ του γθπζδου 
εγκατάςταςθσ, μετά από βεβαίωςθ για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ 
παραγωγισ που χορθγείται από τθ Γραμματεία τθσ Φ.Α.Ε.. Χτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ Υροςφορά Χφνδεςθσ επανεκδίδεται με απλι 
επανάλθψθ των όρων που είχαν τεκεί ςτθν προθγοφμενθ περίοδο 
λειτουργίασ του ςτακμοφ, χωρίσ πρόςκετουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ.≫ 
6. Θ παρ. 6 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
≪6. Σ κάτοχοσ άδειασ παραγωγισ μπορεί, μετά από ςχετικι απόφαςθ 
τθσ Φ.Α.Ε., να μεταβιβάηει τθν άδειά του ςε άλλα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια που ορίηονται ςτισ 
περιπτϊςεισ αϋ, ηϋ και θϋ τθσ παραγράφου 1. Θ μεταβίβαςθ δεν ςυνιςτά 
λόγο παράταςθσ τθσ προκεςμίασ των τριάντα (30) μθνϊν τθσ 
παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου.≫ 
7. Θ παρ. 8 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
≪8. Θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι 
Χ.Θ.Κ.Ω.Α. δεν απαλλάςςει τον κάτοχό τθσ από τθν υποχρζωςθ να λάβει 
άλλεσ άδειεσ ι εγκρίςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, όπωσ θ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων και οι άδειεσ 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. Θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ 
αποτελεί προχπόκεςθ τθσ υποβολισ αιτιματοσ για τθ χοριγθςθ 
Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Ε.Υ.Σ.). Υριν από τθ χοριγθςθ τθσ 
άδειασ παραγωγισ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να εξετάηουν 
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αιτιςεισ ενδιαφερομζνων για τθν ζκδοςθ γνωμοδοτιςεων ςχετικϊν με 
τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, που 
απαιτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.≫ 
8. Πετά τθν παρ. 8 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006 προςτίκεται 
παράγραφοσ 9, ωσ εξισ: 
≪9. Χε περίπτωςθ αλλθλεπικάλυψθσ αιτιςεων για χοριγθςθ άδειασ 
παραγωγισ ςε ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. ςε οριςμζνθ περιοχι ι ςε περίπτωςθ 
που θ Φ.Α.Ε. χρειάηεται να προβεί ςε ςυγκριτικι αξιολόγθςθ αιτιςεων 
λόγω των ρυκμίςεων του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ι και λόγω 
περιοριςμζνθσ ικανότθτασ του δικτφου, προτεραιότθτα ςτθ λιψθ τθσ 
άδειασ ζχουν οι αιτιςεισ που υποβάλλονται από νομικά πρόςωπα ςτα 
οποία μετζχουν οι Σ.Ψ.Α., ςτα όρια των οποίων χωροκετείται ο 
ςτακμόσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από 33%. Για τθ διενζργεια αξιολόγθςθσ κατά τθν παράγραφο αυτι 
πρζπει οι ςυγκρινόμενεσ αιτιςεισ να ζχουν υποβλθκεί ςε χρονικό 
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν υποβολι 
τθσ πρϊτθσ από αυτζσ. Απαγορεφεται, με ποινι ανάκλθςθσ τθσ άδειασ, 
θ μεταβίβαςθ ςε οποιονδιποτε τρίτο των μετοχϊν που κατζχουν οι 
Σ.Ψ.Α., κακϊσ και θ μεταβίβαςθ ι ενεχυρίαςθ των δικαιωμάτων που 
απορρζουν από αυτζσ, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και τα 
δικαιϊματα ψιφου ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ και λιψθσ μεριςμάτων, για 
χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 
ζργου.≫ 
9. Θ παρ. 9 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006 αναρικμείται ςε παράγραφο 
10 και αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪10. Ξατά τθν αξιολόγθςθ αιτιςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α., που 
υποβάλλονται από νομικά πρόςωπα, ςτο μετοχικό ι εταιρικό κεφάλαιο 
των οποίων μετζχουν τουλάχιςτον είκοςι (20) πρόςωπα με μετοχικι ι 
εταιρικι ςυμμετοχι, κατ’ ανϊτατο όριο, μζχρι εκατό χιλιάδεσ (100.000) 
ευρϊ το κακζνα, ςυνεκτιμάται θ ςυμμετοχι ςε αυτά: α) φυςικϊν 
προςϊπων που είναι δθμότεσ του Σ.Ψ.Α., πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ, 
όπου πρόκειται να εγκαταςτακεί το ζργο ι β) νομικϊν προςϊπων που 
ανικουν ςε αυτοφσ τουσ Σ.Ψ.Α. ι γ) τοπικϊν ςυλλόγων ι δ) αςτικϊν μθ 
κερδοςκοπικϊν εταιρειϊν, με ζδρα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων αυτϊν 
των Σ.Ψ.Α.. Αν χορθγθκεί άδεια παραγωγισ, θ προκεςμία τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 3 για τθ λιψθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε τριάντα 
(30) μινεσ, και εφαρμόηονται αναλόγωσ οι λοιπζσ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου αυτισ.≫ 
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10. Θ παρ. 10 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006 αναρικμείται ςε 
παράγραφο 11. 
11. Χτο άρκρο 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, προςτίκεται 
παράγραφοσ 12 ωσ εξισ: 
≪12. Ξατά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ παραγωγισ ι εξαίρεςθσ από τθν 
υποχρζωςθ λιψθσ τθσ άδειασ αυτισ για ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. ςε νθςιά, οι 
αιτιςεισ για τθν 
εγκατάςταςθ ςτακμϊν Α.Υ.Ε. που ςυνδυάηονται με εγκατάςταςθ 
μονάδασ παραγωγισ πόςιμου νεροφ ι νεροφ άλλθσ χριςθσ, μζςω 
αφαλάτωςθσ, εξετάηονται κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα, εφόςον θ 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του ςτακμοφ Α.Υ.Ε. δεν υπερβαίνει κατά 25% τθν 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφ τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ζχουν ςυναφκεί ςυμβάςεισ μεταξφ του αιτοφντοσ και τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Αιγαίου και Ρθςιωτικισ Υολιτικισ ι του οικείου ι των 
οικείων Σ.Ψ.Α. για τθ διάκεςθ των παραγόμενων ποςοτιτων νεροφ. Χτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ χορθγοφμενθσ άδειασ 
ςυναρτάται προσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ δυνατότθτα ζνταξθσ 
τθσ ωσ άνω μονάδασ Α.Υ.Ε., κρίνεται κατόπιν ειδικισ 
τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ θ οποία εκπονείται από τον αιτοφντα. Θ 
παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τθ μονάδα Α.Υ.Ε. ςυμψθφίηεται, 
ςε ωριαία βάςθ, με τθν καταναλιςκόμενθ από τθ μονάδα αφαλάτωςθσ. 
Ψο πλεόναςμα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να διατίκεται ςτο 
δίκτυο μζχρι ποςοςτοφ 20% τθσ παραγόμενθσ ιςχφοσ ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα για τουσ αυτοπαραγωγοφσ. Πε τον Ξανονιςμό Αδειϊν που 
προβλζπεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 5, κακορίηεται θ διαδικαςία 
χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ ςε περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ τθσ μονάδασ 
αφαλάτωςθσ τθσ ανωτζρω άδειασ και κάκε ειδικότερο κζμα και 
αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ 
παροφςασ≫ 
12. Ψο άρκρο 4 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ να λάβουν άδεια παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ι άλλθ διαπιςτωτικι απόφαςθ φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα που παράγουν θλεκτρικι ενζργεια από τισ εξισ κατθγορίεσ 
εγκαταςτάςεων Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α.: 
α) γεωκερμικοφσ ςτακμοφσ με εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ 
ι ίςθ του μιςοφ (0,5) MW, 
β) ςτακμοφσ βιομάηασ, βιοαερίου και βιοκαυςίμων με εγκατεςτθμζνθ 
θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ ι ίςθ του ενόσ (1) MW, 
γ) φωτοβολταϊκοφσ ι θλιοκερμικοφσ ςτακμοφσ με εγκατεςτθμζνθ 
θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ ι ίςθ του ενόσ (1) MWp, 
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δ) αιολικζσ εγκαταςτάςεισ με εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ 
ι ίςθ των εκατό (100) kW, 
ε) ςτακμοφσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ ι 
ίςθ του ενόσ (1) MWe, 
ςτ) ςτακμοφσ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ ζωσ πζντε 
(5) ΠWe, που εγκακίςτανται από εκπαιδευτικοφσ ι ερευνθτικοφσ 
φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα, για όςο χρόνο οι ςτακμοί 
αυτοί λειτουργοφν αποκλειςτικά για εκπαιδευτικοφσ ι ερευνθτικοφσ 
ςκοποφσ, κακϊσ και ςτακμοφσ που εγκακίςτανται 
από το Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 
(Ξ.Α.Υ.Ε.), για όςο χρόνο οι ςτακμοί αυτοί λειτουργοφν για τθ 
διενζργεια πιςτοποιιςεων ι μετριςεων, 
η) αυτόνομουσ ςτακμοφσ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. οι οποίοι δεν 
ςυνδζονται ςτο Χφςτθμα ι ςτο Δίκτυο, με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
μικρότερθ ι ίςθ των πζντε (5) MWe, χωρίσ δυνατότθτα τροποποίθςθσ 
τθσ αυτόνομθσ λειτουργίασ τουσ. Ψα πρόςωπα που ζχουν τθν ευκφνθ 
τθσ λειτουργίασ των ςτακμϊν τθσ περίπτωςθσ αυτισ, υποχρεοφνται, 
πριν εγκαταςτιςουν τουσ ςτακμοφσ, να ενθμερϊνουν τον αρμόδιο 
Διαχειριςτι για τθ κζςθ, τθν ιςχφ και τθν τεχνολογία των ςτακμϊν 
αυτϊν, και 
θ) λοιποφσ ςτακμοφσ με εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφ μικρότερθ ι ίςθ 
των πενιντα (50) kW, εφόςον οι ςτακμοί αυτοί χρθςιμοποιοφν Α.Υ.Ε. 
από τισ οριηόμενεσ ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2, με μορφι διαφορετικι 
από αυτι που προβλζπεται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Ψο όριο 
ιςχφοσ ςτισ περιπτϊςεισ γϋ και δϋ ιςχφει για το ςφνολο των ςτακμϊν που 
ανικουν ςτο ίδιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο και εγκακίςτανται ςτο ίδιο 
ι όμορο ακίνθτο και θ τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθν ακροιςτικι ιςχφ 
του ςυνόλου των ςτακμϊν. 
2. Σ αρμόδιοσ Διαχειριςτισ ενθμερϊνει, ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ 
διμινου, τθν Αυτοτελι Ωπθρεςία για Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ και τθ Φ.Α.Ε. για τθ 
ςφνδεςθ των ςτακμϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και αναρτά τα 
ςχετικά ςτοιχεία ςτθν ιςτοςελίδα του. Σι ςτακμοί παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. τθσ παραγράφου 1 δεν 
επιτρζπεται να μεταβιβάηονται πριν από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ 
τουσ. Ξατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ μεταβίβαςι τουσ ςε νομικά 
πρόςωπα, εφόςον το εταιρικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ προσ τθν οποία 
γίνεται θ μεταβίβαςθ κατζχεται εξ ολοκλιρου από το μεταβιβάηον 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 
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3. Σ αρμόδιοσ Διαχειριςτισ υποχρεοφται, φςτερα από αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου, να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθ ςφνδεςθ 
των ςτακμϊν τθσ παραγράφου 1 με το Χφςτθμα ι το Διαςυνδεδεμζνο 
Δίκτυο ι το Δίκτυο των Πθ Διαςυνδεδεμζνων Ρθςιϊν, εκτόσ αν 
ςυντρζχουν τεκμθριωμζνοι τεχνικοί λόγοι που δικαιολογοφν τθν 
άρνθςθ τθσ ςφνδεςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ αντίςτοιχουσ 
Ξϊδικεσ Διαχείριςθσ, ι υφίςταται κορεςμόσ των δικτφων που 
διαπιςτϊνεται με τθ διαδικαςία των δφο τελευταίων εδαφίων τθσ 
περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 3. Ξατά τθ διαδικαςία αυτι 
τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ των αιτιςεων που υποβάλλονται, οι 
οποίεσ δθμοςιοποιοφνται με ευκφνθ του αρμόδιου Διαχειριςτι ςτο 
διαδικτυακό του τόπο και ενθμερϊνονται ςχετικά θ Αυτοτελισ 
Ωπθρεςία για Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ και θ Φ.Α.Ε.. 
4. Ξατά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ 
διενεργεί ζλεγχο ςτουσ ςτακμοφσ που υπάγονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ 
ζωσ ςτϋ και θϋ τθσ παρ. 1, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι εγκακίςτανται 
ςε ακίνθτο το οποίο ανικει ςτθν κυριότθτα ι βρίςκεται ςτθ νόμιμθ 
χριςθ του φορζα του ςτακμοφ. 
5. α) Ξατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Φ.Α.Ε. που προβλζπεται ςτα 
δφο τελευταία εδάφια τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 3, με 
τθν οποία κακορίηεται θ δυνατότθτα απορρόφθςθσ ιςχφοσ ςε περιοχζσ 
με κορεςμζνο δίκτυο, θ ιςχφσ αυτι κατανζμεται μεταξφ των ςτακμϊν 
τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου και των ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε., για τουσ οποίουσ απαιτείται άδεια 
παραγωγισ με βάςθ το επενδυτικό ενδιαφζρον που εκδθλϊκθκε. 
β) Χτισ περιοχζσ τθσ περίπτωςθσ αϋ ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ 
υποχρεοφται να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθ ςφνδεςθ των 
ςτακμϊν τθσ παραγράφου 1 με το Χφςτθμα ι το Διαςυνδεδεμζνο 
Δίκτυο ι το Δίκτυο των Πθ Διαςυνδεδεμζνων Ρθςιϊν με βάςθ τθ ςειρά 
προτεραιότθτασ των αιτιςεων που υποβάλλονται, ζωσ ότου εξαντλθκεί 
το εκάςτοτε όριο. Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν προχωριςει, με δικι του 
υπαιτιότθτα, ςε ζναρξθ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του ςτακμοφ μζςα ςε 
ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ με 
το Χφςτθμα ι το Δίκτυο, θ Υροςφορά Χφνδεςθσ αίρεται αυτοδικαίωσ και 
ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ κατανζμει τθ διακζςιμθ ιςχφ ςτον επόμενο 
κατά ςειρά προτεραιότθτασ ενδιαφερόμενο. 
γ) Χτισ περιοχζσ τθσ περίπτωςθσ αϋ, για τουσ ςτακμοφσ 
θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. που δεν απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ χοριγθςθσ άδειασ παραγωγισ, ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ 
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αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ δεςμευτικισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ ςτουσ 
ςτακμοφσ που ζχουν ιδθ λάβει άδεια παραγωγισ, εξετάηοντασ τα 
ςχετικά αιτιματα που υποβάλλονται με ςειρά προτεραιότθτασ κατά τθν 
θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ απόφαςθσ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων 
του ςτακμοφ ι, ςε περίπτωςθ απαλλαγισ από αυτιν, κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ ςυνοδευόμενθ από πλιρθ φάκελο με 
δικαιολογθτικά ςε αυτόν, εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται το 
ενδιαφζρον του αιτοφντοσ. Αν, με βάςθ 
τισ άδειεσ παραγωγισ που χορθγικθκαν, εκτιμάται ότι υπάρχει 
δυνατότθτα να εξεταςτοφν πρόςκετα αιτιματα, θ Φ.Α.Ε. αναρτά ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ τθ δυνατότθτά τθσ για παραλαβι και εξζταςθ αιτιςεων 
και μπορεί να απευκφνει ιδιαίτερθ πρόςκλθςθ με ςυγκεκριμζνθ 
προκεςμία για να υποβλθκοφν αιτιςεισ που κα αξιολογθκοφν 
ςυγκριτικά.≫ 
13. Θ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ παραγωγισ, τθν τροποποίθςθ ι τθν 
ανάκλθςι τθσ, υποβάλλεται αίτθςθ ςτθ Φ.Α.Ε., θ οποία ςυνοδεφεται 
από όλα τα ζγγραφα που ορίηονται ςτθν απόφαςθ που εκδίδεται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3. Πε τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται τα 
ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και τθσ απόφαςθσ τθσ Φ.Α.Ε.,  κακϊσ και τα 
ςτοιχεία αυτϊν τα οποία δθμοςιοποιοφνται με επιμζλεια τθσ Φ.Α.Ε. 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ι με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο.≫ 
Άρκρο 3 
Ζγκριςθ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (Ε.Π.Ο.) και άδειεσ 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 
1. Χτο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4 του 
ν.1650/1986 (ΦΕΞ 160 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 2 του ν. 
3010/2002 (ΦΕΞ 91 Αϋ), προςτίκενται εδάφια ωσ ακολοφκωσ: 
≪Υροκαταρκτικι Υεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ δεν 
απαιτείται επίςθσ για τουσ υβριδικοφσ ςτακμοφσ και τουσ ςτακμοφσ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ, 
κακϊσ και για τα ςυνοδά ζργα που απαιτοφνται για τθν θλεκτρικι 
ςφνδεςθ ςτο Χφςτθμα ι το Δίκτυο και τα ζργα εςωτερικισ οδοποιίασ 
και οδοποιίασ πρόςβαςθσ. Για τθν ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων 
των ζργων αυτϊν ςτθ Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που 
εκπονείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 5 εξετάηονται επίςθσ τα 
κριτιρια που προβλζπονται ςτισ υποπεριπτϊςεισ ααϋ ζωσ και εεϋ τθσ 
περίπτωςθσ βϋ, οι εναλλακτικζσ λφςεισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και 
θ μθδενικι και τθροφνται όλεσ οι απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ 
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νομοκεςίασ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ζγκριςθσ του οικείου ζργου.≫ 
2. Ψο άρκρο 8 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 8 Άδειεσ 
1. Για τθν εγκατάςταςθ ι επζκταςθ ςτακμοφ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α., απαιτείται ςχετικι άδεια. Θ άδεια 
αυτι χορθγείται, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των 
παραγράφων 3 και 4, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 
Υεριφζρειασ, εντόσ των ορίων τθσ οποίασ εγκακίςταται ο ςτακμόσ, 
για όλα τα ζργα για τα οποία αρμόδιοσ για τθν περιβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ είναι ο Ρομάρχθσ ι ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ 
Υεριφζρειασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.1650/1986, όπωσ ιςχφει, 
και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. Θ 
άδεια εγκατάςταςθσ χορθγείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν. Σ ζλεγχοσ αυτόσ πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ζχει 
ολοκλθρωκεί μζςα ςε τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κατάκεςθ 
τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Αν θ άδεια δεν εκδοκεί μζςα ςτο ανωτζρω 
χρονικό διάςτθμα, ο αρμόδιοσ Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Υεριφζρειασ 
υποχρεοφται να εκδϊςει διαπιςτωτικι πράξθ με ειδικι αιτιολογία για 
τθν αδυναμία ζκδοςισ τθσ. Θ πράξθ αυτι με ολόκλθρο τον ςχετικό 
φάκελο διαβιβάηεται ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ, ο οποίοσ αποφαςίηει για τθν ζκδοςθ ι μθ τθσ 
άδειασ εγκατάςταςθσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν παραλαβι 
των ανωτζρω εγγράφων. Για τθν ζκδοςθ των αδειϊν εγκατάςταςθσ 
μπορεί να παρζχεται από το Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν 
Ενζργειασ(Ξ.Α.Υ.Ε.) ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ γραμματειακι, τεχνικι, επιςτθμονικι υποςτιριξθ 
αντί αμοιβισ, θ οποία κακορίηεται με απόφαςθ των Ωπουργϊν 
Σικονομικϊν και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
2. Θ άδεια εγκατάςταςθσ ςτακμοφ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α., για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των 
οποίων αρμόδιοσ είναι ο Ωπουργόσ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ και οι κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιοι Ωπουργοί, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.1650/1986 και τισ κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του, εκδίδεται, εφόςον 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των παραγράφων 3 και 4, με απόφαςθ 
του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. Θ 
άδεια χορθγείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των 
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δικαιολογθτικϊν θ οποία ολοκλθρϊνεται μζςα ςε τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 
3. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παραγωγισ από τθ Φ.Α.Ε., ο 
ενδιαφερόμενοσ προκειμζνου να του χορθγθκεί άδεια εγκατάςταςθσ, 
ηθτά ταυτόχρονα τθν ζκδοςθ: 
α) Υροςφοράσ Χφνδεςθσ από τον αρμόδιο Διαχειριςτι. 
β) Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Ε.Υ.Σ.), κατά το άρκρο 
4 του ν.1650/1986, όπωσ ιςχφει, και 
γ) Άδειασ Επζμβαςθσ ςε δάςοσ ι δαςικι ζκταςθ, κατά τθν παρ. 2 του 
άρκρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΞ 289 
Αϋ), εφόςον απαιτείται, ι γενικά των αναγκαίων αδειϊν για τθν 
απόκτθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ του ζργου. 
4. Σ αρμόδιοσ Διαχειριςτισ με απόφαςι του χορθγεί μζςα ςε τζςςερισ 
(4) μινεσ τθν Υροςφορά Χφνδεςθσ που ηθτικθκε, θ οποία 
οριςτικοποιείται και κακίςταται δεςμευτικι: 
α) με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ. για το ςτακμό Α.Υ.Ε. ι, 
β) αν δεν απαιτείται απόφαςθ Ε.Υ.Σ., με τθ βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι τθσ οικείασ Υεριφζρειασ ότι ο ςτακμόσ Α.Υ.Ε. 
απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ αυτι. Θ Υροςφορά Χφνδεςθσ ιςχφει 
για τζςςερα (4) ζτθ από τθν οριςτικοποίθςι τθσ και δεςμεφει τον 
Διαχειριςτι και τον δικαιοφχο. 
5. Αφοφ καταςτεί δεςμευτικι θ Υροςφορά Χφνδεςθσ, ο δικαιοφχοσ 
ενεργεί: 
α) για τθ χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου, 
β) για τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ και τθσ Χφμβαςθσ Υϊλθςθσ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 9, 10 και 12 και τουσ Ξϊδικεσ Διαχείριςθσ του 
Χυςτιματοσ και του Δικτφου. Σι Χυμβάςεισ αυτζσ υπογράφονται και 
ιςχφουν από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, εφόςον απαιτείται, 
γ) για τθ χοριγθςθ αδειϊν, πρωτοκόλλων ι άλλων εγκρίςεων που τυχόν 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για 
τθν εγκατάςταςθ του ςτακμοφ, οι οποίεσ εκδίδονται χωρίσ να 
απαιτείται θ προθγοφμενθ χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, 
δ) για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ. ωσ προσ τα ζργα 
ςφνδεςθσ, εφόςον απαιτείται. 
6. Για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ. των ζργων από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. 
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν.1650/1986, όπωσ ιςχφει, 
υποβάλλεται πλιρθσ φάκελοσ και Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων (Π.Υ.Ε.) ςτθν αρμόδια για τθν περιβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ αρχι. Θ αρμόδια αρχι εξετάηει τισ περιβαλλοντικζσ 
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επιπτϊςεισ και τα προτεινόμενα μζτρα πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ, 
μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν δθμοςιοποίθςθσ και 
αποφαίνεται για τθ χοριγθςθ ι μθ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ. μζςα ςε τζςςερισ 
(4) μινεσ από το χρόνο που ο φάκελοσ κεωρικθκε πλιρθσ. Σ φάκελοσ 
κεωρείται πλιρθσ, εάν μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν υποβολι 
του δεν ηθτθκοφν εγγράφωσ από τον ενδιαφερόμενο ςυμπλθρωματικά 
ςτοιχεία. Θ αδειοδοτοφςα αρχι δεν μπορεί να ηθτιςει εκ νζου από τον 
ενδιαφερόμενο ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία εκτόσ από διευκρινίςεισ επί 
ςτοιχείων που είχαν ιδθ ηθτθκεί εγγράφωσ. Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ 
ζργων τθσ υποκατθγορίασ 3 τθσ δεφτερθσ (Βϋ) κατθγορίασ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, που κατατάςςονται από τον Γενικό 
Γραμματζα τθσ Υεριφζρειασ ςτθν υποκατθγορία 4 τθσ δεφτερθσ (Βϋ) 
κατθγορίασ, θ απόφαςθ Ε.Υ.Σ., εκδίδεται από τον Ρομάρχθ μζςα ςε 
δφο (2) μινεσ από τθ διαβίβαςθ ςε αυτόν του ςχετικοφ φακζλου. Σι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ ςτουσ οποίουσ διαβιβάηεται ο φάκελοσ 
από τθν αρμόδια για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ αρχι 
υποχρεοφνται να γνωμοδοτοφν για τα κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ και 
μζςα ςτα πλαίςια των όρων και προχποκζςεων χωροκζτθςθσ που 
προβλζπονται ςτο Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 
Βϋ), όπωσ ιςχφει κατά περίπτωςθ, μζςα ςτισ προκεςμίεσ που 
κακορίηονται από το νόμο ι τάςςονται από τθν αρμόδια υπθρεςία. Αν 
δεν απαντιςουν μζςα ςτισ προκεςμίεσ αυτζσ, θ απόφαςθ Ε.Υ.Σ. 
χορθγείται χωρίσ τισ γνωμοδοτιςεισ τουσ, τθρουμζνων των ςχετικϊν 
διατάξεων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
7. Θ απόφαςθ Ε.Υ.Σ. για τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ιςχφει για δζκα (10) ζτθ 
και μπορεί να ανανεϊνεται, με αίτθςθ που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
ζξι (6) μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ, για μία ι περιςςότερεσ φορζσ, μζχρι 
ίςο χρόνο κάκε φορά. Πζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανανζωςθσ 
εξακολουκοφν να ιςχφουν οι προθγοφμενοι περιβαλλοντικοί όροι. Πετά 
το πζρασ τθσ λειτουργίασ του ςτακμοφ Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α., ο φορζασ του 
ςτακμοφ υποχρεοφται να αποξθλϊςει τουσ υπερκείμενουσ του 
εδάφουσ εξοπλιςμοφσ και να αποκαταςτιςει κατά το δυνατό τισ 
επεμβάςεισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθν απόφαςθ 
Ε.Υ.Σ., ι ςε περίπτωςθ απαλλαγισ από αυτι, τουσ όρουσ που 
επιβάλλονται από τθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι τθσ οικείασ 
Υεριφζρειασ κατά τθ χοριγθςθ τθσ απόφαςθσ απαλλαγισ που 
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 13 του παρόντοσ άρκρου. 
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8. α) Ξατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ ςτακμϊν παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. οι οποίοι ςυνδζονται με το 
Χφςτθμα, το Δίκτυο ι το Δίκτυο των Πθ Διαςυνδεδεμζνων Ρθςιϊν, 
τθροφνται υποχρεωτικά και οι ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτουσ 
Ξϊδικεσ Διαχείριςθσ για τθ ςφνδεςθ ςτακμϊν. 
β) Ξατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ αιολικοφ 
ςτακμοφ, ελζγχεται θ απόςταςθ κάκε ανεμογεννιτριασ του ςτακμοφ 
από τθν πλθςιζςτερθ ανεμογεννιτρια ςτακμοφ του ίδιου ι άλλου 
παραγωγοφ, θ οποία κακορίηεται με ανζκκλθτθ ςυμφωνία των 
παραγωγϊν για τθν οποία ενθμερϊνεται θ Φ.Α.Ε. και οι αδειοδοτοφςεσ 
αρχζσ. Αν δεν υπάρξει τζτοια ςυμφωνία, θ απόςταςθ δεν πρζπει να 
είναι μικρότερθ του επταπλαςίου τθσ διαμζτρου τθσ μεγαλφτερθσ 
πτερωτισ. Ξατά τον ζλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι ςτακμοί 
για τουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί άδεια εγκατάςταςθσ. 
9. Υερίλθψθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ Α.Υ.Ε. που ςυςτινεται με το άρκρο 11 του 
παρόντοσ και δθμοςιεφεται, με ευκφνθ του δικαιοφχου τθσ, ςε μία 
τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε 
μία τοπικι εφθμερίδα τθσ Υεριφζρειασ, ςτα όρια τθσ οποίασ πρόκειται 
να εγκαταςτακεί ο ςτακμόσ. 
10. Θ άδεια εγκατάςταςθσ ιςχφει για δφο (2) ζτθ και μπορεί να 
παρατείνεται, κατ’ ανϊτατο όριο, για ίςο χρόνο, μετά από αίτθςθ του 
κατόχου τθσ, εφόςον: 
α) κατά τθ λιξθ τθσ διετίασ ζχει εκτελεςκεί ζργο, οι δαπάνεσ του οποίου 
καλφπτουν το 50% τθσ επζνδυςθσ, ι 
β) δεν ςυντρζχει θ προχπόκεςθ τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ αϋ αλλά 
ζχουν ςυναφκεί οι αναγκαίεσ ςυμβάςεισ για τθν προμικεια του 
εξοπλιςμοφ ο οποίοσ απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του ζργου, ι 
γ) υφίςταται αναςτολι με δικαςτικι απόφαςθ οποιαςδιποτε άδειασ 
απαραίτθτθσ για τθ νόμιμθ εκτζλεςθ του ζργου. Χτισ περιπτϊςεισ: α) 
ςυγκροτθμάτων αιολικϊν πάρκων ςυνολικισ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ από 
εκατόν πενιντα (150)MW, β) αιολικϊν πάρκων που ςυνδζονται με το 
Εκνικό Διαςυνδεδεμζνο Χφςτθμα μζςω ειδικοφ προσ τοφτο 
υποκαλάςςιου καλωδίου, γ) υβριδικϊν ζργων Α.Υ.Ε., και 
δ) άλλων ςφνκετων ζργων Α.Υ.Ε., επιτρζπεται θ ζγκριςθ παράταςθσ τθσ 
ιςχφοσ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ για χρονικό διάςτθμα ίςο με αυτό που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, μετά τθν υποβολι και τθν 
ζγκριςθ από τθν αδειοδοτοφςα αρχι, τεκμθριωμζνθσ πρόταςθσ με 
ςυνθμμζνο χρονοδιάγραμμα από τον δικαιοφχο τθσ άδειασ. 
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11. Για τθ λειτουργία των ςτακμϊν που προβλζπονται ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 2 απαιτείται άδεια λειτουργίασ. Θ άδεια αυτι 
χορθγείται με απόφαςθ του οργάνου που είναι αρμόδιο για τθ 
χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, μετά από αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου και ζλεγχο από κλιμάκιο των αρμόδιων Ωπθρεςιϊν τθσ 
τιρθςθσ των τεχνικϊν όρων εγκατάςταςθσ ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία 
του ςτακμοφ, κακϊσ και ζλεγχο τθσ διαςφάλιςθσ των αναγκαίων 
λειτουργικϊν και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του εξοπλιςμοφ του, που 
μπορεί να διενεργείται και από το Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν 
Ενζργειασ (Ξ.Α.Υ.Ε.). Θ άδεια λειτουργίασ χορθγείται 
μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ελζγχων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 15. Για τα ζργα των 
περιπτϊςεων αϋ ζωσ δϋ του τελευταίου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, επιτρζπεται θ ζκδοςθ τμθματικϊν αδειϊν λειτουργίασ 
για πλιρωσ αποπερατωμζνα τμιματά τουσ που ζχουν τεχνικι και 
λειτουργικι αυτοτζλεια, φςτερα από υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από 
τον ενδιαφερόμενο. Χτθν περίπτωςθ αυτι δεν παρατείνεται θ 
προκεςμία του τελευταίου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 
12. Θ άδεια λειτουργίασ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ιςχφει για είκοςι (20) τουλάχιςτον ζτθ και μπορεί να 
ανανεϊνεται μζχρι ίςο χρονικό διάςτθμα. Ειδικά για τουσ 
θλιοκερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ θ ελάχιςτθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ ορίηεται ςε είκοςι πζντε (25) ζτθ. Ξατά τθ 
διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ δεν απαλλάςςεται 
ο δικαιοφχοσ από τθν υποχρζωςθ τθσ ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ τθσ ιςχφοσ 
άλλων αδειϊν που απαιτοφνται από ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. Αν μεταβιβαςκεί ο ςτακμόσ, ο νζοσ δικαιοφχοσ 
υποκακίςταται, ζναντι του Διαχειριςτι του Χυςτιματοσ ι του Δικτφου, 
ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του δικαιοπαρόχου του. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι, ςτο νζο φορζα μεταβιβάηεται και θ άδεια παραγωγισ, 
μετά από απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε.. Πετά τθ μεταβίβαςθ τροποποιείται, με 
απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, και θ άδεια λειτουργίασ ςτο όνομα 
του νζου δικαιοφχου. 
13. Σι ςτακμοί παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. 
που εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ άδειασ παραγωγισ ςφμφωνα με 
το άρκρο 4, απαλλάςςονται και από τθν υποχρζωςθ να λάβουν άδεια 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. Αντίκετα, υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ 
τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
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4 του ν.1650/1986. Φωτοβολταϊκοί ςτακμοί και ανεμογεννιτριεσ που 
εγκακίςτανται ςε κτίρια ι και άλλεσ δομικζσ καταςκευζσ ι εντόσ 
οργανωμζνων υποδοχζων βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων, εξαιροφνται, 
από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ.. Σμοίωσ εξαιροφνται 
από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ., οι ςτακμοί παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. που εγκακίςτανται ςε γιπεδα, εφόςον 
θ εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφσ τουσ δεν 
υπερβαίνει τα εξισ όρια ανά τεχνολογία: 
− 0,5 MW για ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ από γεωκερμία, 
− 0,5 MW για ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ με χριςθ βιομάηασ, 
βιοαερίου και βιοκαυςίμων, 
− 0,5 MW για ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ από φωτοβολταϊκά ι 
θλιοκερμικά, 
− 20 kW για αιολικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ. 
Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ απαιτείται θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ 
απαλλαγισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν αρμόδια περιβαλλοντικι 
αρχι τθσ οικείασ Υεριφζρειασ, μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ οποίασ 
κεωρείται αυτι χορθγθκείςα. Για τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ 
εξετάηεται μόνο θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του ςτακμοφ και ότι ο χϊροσ 
εγκατάςταςθσ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ βϋ του επόμενου 
εδαφίου. Ξατ’ εξαίρεςθ, υπόκεινται ςε διαδικαςία Ε.Υ.Σ. ςτακμοί 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
μικρότερθ ι ίςθ προσ τα ανωτζρω όρια εφόςον: 
α) εγκακίςτανται ςε γιπεδα που βρίςκονται ςε οριοκετθμζνεσ περιοχζσ 
του δικτφου Natura 2000 ι ςε παράκτιεσ ηϊνεσ που απζχουν λιγότερο 
από εκατό (100) μζτρα από τθν οριογραμμι του αιγιαλοφ εκτόσ 
βραχονθςίδων, ι 
β) γειτνιάηουν, ςε απόςταςθ μικρότερθ των εκατόν πενιντα (150) 
μζτρων, με ςτακμό Α.Υ.Ε. τθσ ίδιασ τεχνολογίασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο γιπεδο και ζχει εκδοκεί γι’ αυτόν άδεια 
παραγωγισ ι απόφαςθ Ε.Υ.Σ. ι προςφορά ςφνδεςθσ, θ δε ςυνολικι 
ιςχφσ των ςτακμϊν υπερβαίνει τα παραπάνω κακοριηόμενα όρια. 
14. Χτθν Αυτοτελι Ωπθρεςία Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ τθρείται μθτρϊο αδειϊν 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με χριςθ Α.Υ.Ε.. Χτο μθτρϊο αυτό, το 
οποίο αναρτάται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα τθσ Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ και 
ενθμερϊνεται ςε μθνιαία βάςθ, καταχωρίηονται οι άδειεσ παραγωγισ, 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ εξαίρεςθσ 
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από τθν υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ παραγωγισ. Πε απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 
ρυκμίηονται ο τρόποσ οργάνωςθσ, τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του 
μθτρϊου και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
15. Χτισ ςυμβάςεισ ςφνδεςθσ που ςυνάπτει ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ με 
τουσ φορείσ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. που εξαιροφνται 
από τθ λιψθ άδειασ 
παραγωγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων 
του παρόντοσ άρκρου, κακορίηεται προκεςμία ςφνδεςθσ ςτο Χφςτθμα ι 
Δίκτυο, θ οποία είναι αποκλειςτικι, και ορίηεται εγγφθςθ ι ποινικι 
ριτρα που καταπίπτει αν ο φορζασ δεν υλοποιιςει τθ ςφνδεςθ εντόσ 
τθσ κακοριςκείςασ προκεςμίασ. Υικανά ζςοδα από τθν κατάπτωςθ των 
εγγυιςεων ι ποινικϊν ρθτρϊν αποτελοφν πόρο του ειδικοφ 
λογαριαςμοφ, κατά το άρκρο 40 του ν. 2773/1999, που διαχειρίηεται ο 
Διαχειριςτισ του Χυςτιματοσ Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 
(Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε.) ςτον οποίο και αποδίδονται. Πε απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ που 
εκδίδεται μζςα ςε δφο μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 
κακορίηεται το είδοσ και το φψοσ των ανωτζρω ρθτρϊν και 
εγγυιςεων οι οποίεσ κλιμακϊνονται ανάλογα με τθν εγκατεςτθμζνθ 
ιςχφ του ςτακμοφ, οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ για τθν 
κατάπτωςι τουσ, ο τρόποσ διάκεςθσ των εςόδων από αυτζσ ςτον 
Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε. και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 
τθσ παραγράφου αυτισ. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ, 
ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ προβαίνει ακωλφτωσ ςτθ ςφναψθ των 
Χυμβάςεων Χφνδεςθσ με τουσ κατά τα ανωτζρω υπόχρεουσ φορείσ, οι 
οποίοι, μετά τθν ζκδοςι τθσ, υποχρεοφνται ςτθν παροχι των 
εγγυιςεων που κα κακορίςει. Από τθν υποχρζωςθ παροχισ εγγυιςεων 
εξαιροφνται οι ςτακμοί από Α.Υ.Ε. ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ που 
εγκακίςτανται ςε κτίρια, κακϊσ και οι ςτακμοί Α.Υ.Ε. ανεξαρτιτωσ 
ιςχφοσ για τουσ οποίουσ ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ ςφνδεςθσ πριν από 
τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου. 
16. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ κακορίηονται οι ειδικότερεσ διαδικαςίεσ για τθν 
ζκδοςθ των αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ που προβλζπονται 
ςτο παρόν άρκρο, τα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία υποβολισ τουσ 
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.≫ 
Άρκρο 4 
Ζνταξθ και ςφνδεςθ ςτακμών παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Α.Π.Ε. 



 

121 
 

1. Ψο άρκρο 11 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 11 
1. Χτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ νζου ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ από 
Α.Υ.Ε. ςτο Χφςτθμα μζςω υφιςτάμενου υποςτακμοφ ανφψωςθσ υψθλισ 
τάςθσ, ο δικαιοφχοσ τθσ οικείασ άδειασ παραγωγισ μπορεί να επιλζξει 
το τμιμα ςφνδεςθσ, μεταξφ του κεντρικοφ πίνακα μζςθσ τάςθσ του 
ςτακμοφ Α.Υ.Ε. και του υποςτακμοφ ανφψωςθσ να ανικει ςτθν 
κυριότθτά του. Χτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ νζου ςτακμοφ 
θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. ι ςυγκροτιματοσ αιολικϊν πάρκων ςτο 
Χφςτθμα μζςω νζων υποςτακμϊν ανφψωςθσ, ο κάτοχοσ τθσ οικείασ 
άδειασ παραγωγισ μπορεί να επιλζξει το τμιμα ςφνδεςθσ, μεταξφ του 
κεντρικοφ πίνακα μζςθσ τάςθσ του κάκε ςτακμοφ Α.Υ.Ε. και του 
τερματικοφ υποςτακμοφ ανφψωςθσ, και ο νζοσ τερματικόσ υποςτακμόσ 
ανφψωςθσ να ανικουν ςτθν κυριότθτά του, μζχρι τα όρια του 
Χυςτιματοσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον Ξϊδικα Διαχείριςθσ 
και ςε κάκε περίπτωςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του κεντρικοφ 
αυτόματου διακόπτθ υψθλισ ι υπερφψθλθσ τάςθσ του τερματικοφ 
υποςτακμοφ, του οποίου θ ιδιοκτθςία, θ διαχείριςθ και θ ςυντιρθςθ 
ανικουν ςτον Ξφριο του Χυςτιματοσ ι τον αρμόδιο Διαχειριςτι κατά 
περίπτωςθ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ: 
(α) Ροείται ότι ο ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. ςυνδζεται 
απευκείασ ςτο Χφςτθμα. 
(β) Σ κάτοχοσ τθσ οικείασ άδειασ παραγωγισ καταςκευάηει τα ζργα 
ςφνδεςθσ που ανικουν ςτθν κυριότθτά του και αποκτά τθ διαχείριςθ 
και τθν ευκφνθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων αυτϊν. Θ τάςθ 
και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά των ζργων 
ςφνδεςθσ που ανικουν ςτθν κυριότθτα του κατόχου τθσ οικείασ άδειασ 
παραγωγισ κακορίηονται από αυτόν, υπό τθν αίρεςθ τθσ ςυμμόρφωςισ 
τουσ με τουσ ςχετικοφσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ του Ξυρίου του Χυςτιματοσ και του αρμόδιου Διαχειριςτι 
για τθν ομαλι ςφνδεςθ και ςυνεργαςία τουσ με το Χφςτθμα όςον 
αφορά τισ διακοπτικζσ προςταςίεσ ςτθν πλευρά τθσ υψθλισ ι 
υπερφψθλθσ τάςθσ και τα ςυςτιματα επικοινωνίασ και ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν με το Χφςτθμα. 
(γ) Σ κάτοχοσ τθσ άδειασ παραγωγισ δεν ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τθ 
ςφνδεςθ νζου παραγωγοφ ςτον υποςτακμό, εκτόσ αν ςυντρζχει 
περίπτωςθ ζλλειψθσ χωρθτικότθτασ του δικτφου, που τεκμθριϊνεται με 
αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του αρμόδιου διαχειριςτι του θλεκτρικοφ 
ςυςτιματοσ. Σ νζοσ χριςτθσ καταβάλλει ςτουσ κατόχουσ άδειασ 
παραγωγισ των ςυνδεδεμζνων ςτακμϊν αντάλλαγμα για τα κοινά ζργα 
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ςφνδεςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ξϊδικα Διαχείριςθσ 
του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ για τθν 
υλοποίθςθ ζργων για ςφνδεςθ χριςτθ. Πε απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε. είναι 
δυνατόν να κεςπίηεται θ ειδικότερθ μεκοδολογία κακοριςμοφ του 
ανωτζρω ανταλλάγματοσ και ο τρόποσ καταβολισ του. Σ κφριοσ των 
κοινϊν ζργων ςφνδεςθσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εντολζσ του 
Διαχειριςτι για τθ λειτουργία αυτϊν. 
2. Για τθν απαλλοτρίωςθ ακινιτων ι τθ ςφςταςθ επ’ αυτϊν 
εμπράγματων δικαιωμάτων υπζρ του κατόχου τθσ άδειασ παραγωγισ 
του ςυνδεόμενου ςτακμοφ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ των ζργων 
ςφνδεςθσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
15 και του άρκρου 22 του ν. 3175/2003 (ΦΕΞ 207 Αϋ), ανεξαρτιτωσ του 
κυρίου των ζργων ςφνδεςθσ. Αν Ξφριοσ του εδάφουσ είναι το Δθμόςιο, 
το αντάλλαγμα χριςθσ του εδάφουσ που αναλογεί ςτα ζργα ςφνδεςθσ 
που ανικουν ςτθν κυριότθτα του αδειοφχου παραγωγισ υπολογίηεται 
επί των μεμονωμζνων τμθμάτων του εδάφουσ που καταλαμβάνεται 
από τισ βάςεισ των πυλϊνων των γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ των ζργων ςφνδεςθσ, ενϊ δεν καταβάλλεται αντάλλαγμα για 
τα ζργα ςφνδεςθσ που ανικουν ςτον Ξφριο του Χυςτιματοσ. 
3. Για τουσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. και τα ζργα 
ςφνδεςισ τουσ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο, εφαρμόηονται αναλόγωσ, 
υπζρ του κατόχου τθσ άδειασ παραγωγισ, οι διατάξεισ τθσ παρ. 8 του 
άρκρου 9 του ν. 2941/2001 (ΦΕΞ 201 Αϋ). 
4. Πε τουσ Ξϊδικεσ Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και του Δικτφου που 
προβλζπονται, αντίςτοιχα, ςτισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 23 του ν. 
2773/1999 (ΦΕΞ 286 Αϋ), όπωσ ιςχφει, κακορίηονται ο τφποσ και το 
περιεχόμενο των ςυμβάςεων ςφνδεςθσ Χτακμϊν Α.Υ.Ε., με το Χφςτθμα 
ι το Δίκτυο και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
5. Ξατά τθ ςφνδεςθ ςτακμϊν Α.Υ.Ε. ςτο Χφςτθμα, ο Διαχειριςτισ του 
Χυςτιματοσ μπορεί να επιβάλει αιτιολογθμζνα τθν υλοποίθςθ 
πρόςκετων ζργων ι τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμϊν που δεν απαιτοφνται 
για τθ διοχζτευςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτο Χφςτθμα, με ςκοπό 
να πλθροφνται πρόςκετεσ τεχνικζσ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ απαίτθςθσ για εφαρμογι του κριτθρίου ν−1. Χτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ το πρόςκετο κόςτοσ κακορίηεται τεκμθριωμζνα 
μεταξφ του παραγωγοφ Α.Υ.Ε., του Διαχειριςτι και του Ξυρίου του 
Χυςτιματοσ κατά τθ χοριγθςθ τθσ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ και τθν 
υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Χφνδεςθσ και καλφπτεται από τον Ξφριο του 
Χυςτιματοσ. Σ Ξφριοσ του Χυςτιματοσ ανακτά το κόςτοσ αυτό, μζςω 
του μθχανιςμοφ χρζωςθσ χριςθσ Χυςτιματοσ ι κατά 
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τθ ςφνδεςθ νζου χριςτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ξϊδικα 
Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και Χυναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ για 
τθν υλοποίθςθ ζργων ςφνδεςθσ. 
6α. Εντόσ εξαμινου από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ, εκπονείται από 
τον Διαχειριςτι του Χυςτιματοσ ο Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 
Διαςυνδζςεων Ρθςιϊν, ο οποίοσ εντάςςεται ςτθ Πελζτθ Ανάπτυξθσ του 
Χυςτιματοσ Πεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Π.Α.Χ.Π.) και εγκρίνεται 
με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ηϋ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 2773/1999. Σ ςχεδιαςμόσ αυτόσ μπορεί να 
εξειδικεφεται για ςυγκεκριμζνα ζργα και να τροποποιείται με τθν ίδια 
διαδικαςία. 
β. Θ διαδικαςία τθσ περίπτωςθσ αϋ δεν αναςτζλλει τθν αδειοδότθςθ 
ζργων για ανάπτυξθ ςτακμϊν από Α.Υ.Ε. ςε νθςιά και βραχονθςίδεσ τα 
οποία διαςυνδζονται ςτο Χφςτθμα και ςτα οποία περιλαμβάνονται τα 
ζργα ςφηευξθσ αυτϊν.≫ 
2. Θ παρ. β1 του άρκρου 24 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει 
αντικακίςταται ωσ εξισ: ≪Χτισ περιπτϊςεισ ςτακμϊν αυτοπαραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. επιτρζπεται ςτουσ 
αυτοπαραγωγοφσ, θ μεταφορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με τθ χριςθ 
του ςυςτιματοσ ι και του δικτφου μεταφοράσ θλεκτριςμοφ από το 
χϊρο αυτοπαραγωγισ ςτο χϊρο κατανάλωςθσ, καταβάλλοντασ τα τζλθ 
που ιςχφουν για τθ χριςθ του ςυςτιματοσ ι και του δικτφου.≫ 
Άρκρο 5 
Ορκολογικοποίθςθ τθσ τιμολόγθςθσ ενζργειασ που παράγεται από 
ςτακμοφσ Α.Π.Ε. και .Θ.Κ.Τ.Α. 
1. Θ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪2. Θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από 
ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. και Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ιςχφει για είκοςι (20) ζτθ και μπορεί να 
παρατείνεται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ άδειασ αυτισ, μετά από 
ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν, εφόςον ιςχφει θ ςχετικι άδεια 
παραγωγισ. Ειδικά θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 
παράγεται από θλιοκερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ ιςχφει για 
είκοςι πζντε (25) ζτθ και μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο.≫ 
2. Θ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από Υαραγωγό ι 
Αυτοπαραγωγό μζςω ςτακμοφ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ι μζςω Ωβριδικοφ Χτακμοφ και απορροφάται από το 
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Χφςτθμα ι το Δίκτυο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 9, 10 και  
12, τιμολογείται, ςε μθνιαία βάςθ, κατά τα ακόλουκα: 
α) Θ τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθν τιμι, ςε ευρϊ ανά μεγαβατϊρα 
(MWh), τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που απορροφάται από το Χφςτθμα ι 
το Δίκτυο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Δικτφου Πθ 
Διαςυνδεδεμζνων Ρθςιϊν. 
β) Θ τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ, εκτόσ από τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από 
φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ για 
τουσ οποίουσ ζχουν οριςτεί ξεχωριςτζσ τιμζσ από τον ν. 3734/2009 
(ΦΕΞ 8 Αϋ), όπωσ ιςχφει, γίνεται με βάςθ τα ςτοιχεία του ακόλουκου 
πίνακα: 
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Σι τιμζσ τθσ περίπτωςθσ (ιςτ) του ανωτζρω πίνακα που αφοροφν ςε 
ςτακμοφσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. που κάνουν χριςθ φυςικοφ αερίου 
προςαυξάνονται κατά ποςό ίςο με τθν τιμι επί το ςυντελεςτι ριτρασ 
φυςικοφ αερίου ο οποίοσ ορίηεται ωσ εξισ: 
ΧΦ = 1+(Π.Ψ.Φ.Α.−26)/(100 x θel) Τπου: 
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Π.Ψ.Φ.Α.: θ ανά τρίμθνο μζςθ μοναδιαία τιμι πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου 
για ςυμπαραγωγι ςε €/MWh ανωτζρασ κερμογόνου δφναμθσ (Α.Κ.Δ.) 
ςτουσ χριςτεσ Φ.Α. ςτθν Ελλάδα, εξαιρουμζνων των πελατϊν 
θλεκτροπαραγωγισ. Θ τιμι αυτι ορίηεται με μζριμνα τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ε. 
και κοινοποιείται ανά τρίμθνο ςτον Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε.. 
θel : ο θλεκτρικόσ βακμόσ απόδοςθσ τθσ διάταξθσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. επί 
ανωτζρασ κερμογόνου δφναμθσ (Α.Κ.Δ.) φυςικοφ αερίου, θ οποία 
ορίηεται ςε 0,33 για μονάδεσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ≤1MWe, και ςε 0,35 για 
μονάδεσ Χ.Θ.Κ.Ω.Α. >1MWe. Θ τιμι του ΧΦ δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ τθσ μονάδασ. Χτθν περίπτωςθ που οι ανωτζρω Χ.Θ.Κ.Ω.Α. που 
κάνουν χριςθ φυςικοφ αερίου αξιοποιοφν τα καυςαζρια 
για γεωργικοφσ ςκοποφσ ο ςυντελεςτισ ΧΦ μπορεί να προςαυξάνεται με 
απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε. μζχρι 20%. Θ τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
που παράγεται από Υαραγωγό ι Αυτοπαραγωγό μζςω ςτακμοφ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Χ.Θ.Κ.Ω.Α. πραγματοποιείται ανά 
μινα με βάςθ τθ Π.Ψ.Φ.Α. του προθγοφμενου τριμινου. Σι τιμζσ του 
ανωτζρω πίνακα για τουσ Αυτοπαραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ιςχφουν μόνο για ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. και Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
ζωσ τριάντα πζντε (35) MW και για το πλεόναςμα τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ που διατίκεται ςτο Χφςτθμα ι το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να 
ανζλκει μζχρι ποςοςτό 20% τθσ ςυνολικά παραγόμενθσ, από τουσ 
ςτακμοφσ αυτοφσ, θλεκτρικισ ενζργειασ, ςε ετιςια βάςθ. Θ τιμολόγθςθ 
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από Υαραγωγό ι 
Αυτοπαραγωγό μζςω ςτακμοφ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Χ.Θ.Κ.Ω.Α. πραγματοποιείται ανά μινα με βάςθ τθ Π.Ψ.Φ.Α. του 
προθγοφμενου τριμινου. 
γ) Θ παραγόμενθ ενζργεια από ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. πλθν φωτοβολταϊκϊν 
και θλιοκερμικϊν ςτακμϊν, εφόςον οι επενδφςεισ υλοποιοφνται χωρίσ 
τθ χριςθ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ, τιμολογείται με βάςθ τισ τιμζσ του 
ανωτζρω πίνακα τιμολόγθςθσ, προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό 20% για 
τισ περιπτϊςεισ (α),(δ), (η), (θ) και (ιη), κακϊσ και κατά ποςοςτό 15% για 
τισ περιπτϊςεισ (κ) ζωσ (ιε). Για τθν περίπτωςθ (ιςτ), θ προςαφξθςθ 
κατά 15% εφαρμόηεται μόνο ςτο ςτακερό ςκζλοσ τθσ τιμολόγθςθσ, 
εφόςον θ επζνδυςθ υλοποιείται χωρίσ επιχοριγθςθ από οποιοδιποτε 
εκνικό, ευρϊπαϊκό ι διεκνζσ πρόγραμμα ι αναπτυξιακό νόμο, για τθν 
κάλυψθ τμιματοσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ οφτε υπόκειται ςε 
φοροαπαλλαγι οποιαςδιποτε μορφισ περιλαμβανομζνου και του 
αφορολόγθτου αποκεματικοφ. 
δ) Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. που 
εγκακίςτανται ςε Πθ Διαςυνδεδεμζνα Ρθςιά και βραχονθςίδεσ τθσ 
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Ελλθνικισ Επικράτειασ και οι οποίοι ςυνδζονται ςτο Χφςτθμα μζςω 
νζασ υποκαλάςςιασ διαςφνδεςθσ απαραίτθτθσ για τθ διοχζτευςθ τθσ 
παραγόμενθσ ενζργειασ, το κόςτοσ τθσ οποίασ επιβαρφνονται εξ 
ολοκλιρου οι κάτοχοι των οικείων αδειϊν παραγωγισ, με εξαίρεςθ τα 
τυχόν πρόςκετα ζργα τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 11 του 
ν.3468/2006, όπωσ ιςχφει, τιμολογείται με βάςθ τθν τιμι του ςτοιχείου 
αϋ για Πθ Διαςυνδεδεμζνα Ρθςιά του ανωτζρω πίνακα τιμολόγθςθσ, 
προςαυξθμζνθ κατά ποςοςτό 10% πλζον του ποςοςτοφ επί τοισ εκατό 
που ορίηεται από τθν τετραγωνικι ρίηα του λόγου τθσ ευκείασ 
απόςταςθσ ςε χιλιόμετρα μεταξφ τθσ εξόδου του τερματικοφ 
υποςτακμοφ ανφψωςθσ των ςτακμϊν και του ςθμείου του 
υφιςτάμενου Χυςτιματοσ τα οποία ςυνδζονται μζςω του νζου ζργου 
ςφνδεςθσ, προσ το δεκαπλάςιο τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 
των ςτακμϊν ςε MW. Θ προςαφξθςθ δεν επιτρζπεται να είναι 
μεγαλφτερθ από 25%. Θ προςαφξθςθ ιςχφει και μετά τθν πικανι 
διαςφνδεςθ του νθςιοφ ι τθσ νθςίδασ και προςκετικά ςε πικανι 
προςαφξθςθ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ γϋ. 
ε) Σι θλιοκερμικοί ςτακμοί των περιπτϊςεων (ε) και (ςτ) του ανωτζρω 
πίνακα επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν και ενζργεια που προζρχεται από 
φυςικό αζριο, LPG, ντίηελ, βιοντίηελ ι άλλα βιοκαφςιμα, εφόςον θ 
χριςθ τθσ ενζργειασ αυτισ κρίνεται αναγκαία για τθν αξιοποίθςθ τθσ 
θλιακισ ενζργειασ. Θ χρθςιμοποιοφμενθ ενζργεια που προζρχεται από 
φυςικό αζριο, LPG ι ντίηελ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% τθσ 
ςυνολικισ ενζργειασ που παράγεται ςε ετιςια βάςθ, από τισ μονάδεσ 
αξιοποίθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Ψο όριο αυτό μπορεί να 
προςαυξάνεται κατά 5% εάν χρθςιμοποιείται βιοντίηελ ι άλλα 
βιοκαφςιμα.≫ 
3. Χτο τζλοσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 13 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
προςτίκενται νζα εδάφια ωσ εξισ: 
≪Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ, κακορίηεται επαφξθςθ τθσ ιςχφουςασ τιμισ τθσ παραγόμενθσ 
ενζργειασ από χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ αιολικισ ενζργειασ που 
εγκακίςτανται ςε κζςεισ χαμθλοφ αιολικοφ δυναμικοφ εντόσ Υεριοχϊν 
Αιολικισ Ξαταλλθλότθτασ (ΥΑΞ) όπωσ κακορίςτθκαν με το Ειδικό 
Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 
Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 Βϋ), με ςκοπό τθ ςτιριξθ 
τθσ υλοποίθςθσ αιολικϊν πάρκων ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Θ επαφξθςθ 
πρζπει να είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ του αιολικοφ δυναμικοφ των 
κζςεων εκπεφραςμζνου ςε ιςοδφναμεσ ϊρεσ λειτουργίασ όπωσ αυτζσ 
διαπιςτϊνονται με βάςθ τθν απολογιςτικι παραγωγι θλεκτρικισ 
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ενζργειασ και να λαμβάνει υπόψθ τθν παραγωγικι αποδοτικότθτα των 
χρθςιμοποιοφμενων ανεμογεννθτριϊν. Θ παραπάνω υπουργικι 
απόφαςθ δεν καταλαμβάνει τισ ιςχφουςεσ, κατά το χρόνο ζκδοςισ τθσ, 
ςυμβάςεισ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αιολικϊν πάρκων ςτισ 
ανωτζρω περιοχζσ. Θ τροποποίθςθ των ορίων των περιοχϊν ΥΑΞ, μετά 
τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, δεν επθρεάηει τισ ιςχφουςεσ κατά 
το χρόνο εκείνο ςυμβάςεισ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αιολικϊν 
πάρκων.≫ 
4. Χτο τζλοσ του άρκρου 13 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, προςτίκεται 
παράγραφοσ 8 ωσ εξισ: 
≪8. Χτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, ο αρμόδιοσ Διαχειριςτισ 
καταβάλει ςε κάκε Υαραγωγό θλεκτριςμοφ από αιολικι ενζργεια που 
ςυνδζεται ςτο Χφςτθμα ι το Διαςυνδεδεμζνο Δίκτυο, πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ που ιςοφται με τθν αποηθμίωςθ που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 30% των περικοπϊν ενζργειασ που του ζχουν επιβλθκεί κατά 
το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ από τον αρμόδιο Διαχειριςτι 
ςφμφωνα με τα άρκρα 9 και 10 του παρόντοσ και τουσ Ξϊδικεσ 
Διαχείριςθσ του Χυςτιματοσ και του Δικτφου. Ψο ανωτζρω ποςοςτό των 
περικοπϊν ενζργειασ αυξάνεται κάκε ζτοσ κατά μζγιςτο ζωσ και το 
100%, ζτςι ϊςτε θ ςυνολικι αποηθμίωςθ που λαμβάνει ο ςτακμόσ να 
ιςοφται με το μικρότερο ποςό μεταξφ: α) τθσ αποηθμίωςθσ που κα 
ελάμβανε αν λειτουργοφςε με δφο χιλιάδεσ (2.000) ιςοδφναμεσ ϊρεσ 
και β) τθσ αποηθμίωςθσ που κα ελάμβανε αν λειτουργοφςε χωρίσ 
περικοπζσ. Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ των περικοπϊν ενζργειασ 
κακορίηεται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ, θ οποία εκδίδεται κατόπιν γνϊμθσ τθσ Φ.Α.Ε. μετά 
από ειςιγθςθ και των αρμόδιων Διαχειριςτϊν.≫ 
5. Χτθν παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 3468/2006 θ φράςθ ≪με απόφαςθ 
του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Φ.Α.Ε.≫ αντικακίςταται 
με τισ λζξεισ ≪με απόφαςθ τθσ Φ.Α.Ε.≫. 
6. Θ παρ. 3 του άρκρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪3. Θ τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από 
φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ πλθν αυτϊν τθσ περίπτωςθσ (γ) του πίνακα 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, γίνεται με 
βάςθ τα ςτοιχεία του ακόλουκου πίνακα: 
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7. Σι περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 27 Α του ν. 3734/2009 
αντικακίςτανται ωσ εξισ: 
≪β) Σι τιμζσ που κακορίηονται ςτον ανωτζρω πίνακα 
αναπροςαρμόηονται κάκε ζτοσ, κατά ποςοςτό 25% του δείκτθ τιμϊν 
καταναλωτι του προθγοφμενου ζτουσ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν 
Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Αν θ τιμι που αναφζρεται ςτον πίνακα αυτόν 
αναπροςαρμοςμζνθ κατά τα ανωτζρω, είναι μικρότερθ τθσ μζςθσ 
Σριακισ Ψιμισ του Χυςτιματοσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ, προςαυξθμζνθσ κατά 30%, 40%, και 40%, 
αντίςτοιχα, για τισ περιπτϊςεισ Αϋ, Βϋ και Γϋ, του ανωτζρω πίνακα, θ 
τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ μζςθ Σριακι Ψιμι του Χυςτιματοσ του 
προθγοφμενου ζτουσ, προςαυξθμζνθ κατά τουσ αντίςτοιχουσ ωσ άνω 
ςυντελεςτζσ. Δεν αναπροςαρμόηονται οι τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
που παράγεται από φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ για παραγωγοφσ που 
ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ, θ οποία δεν τροποποιείται ςφμφωνα με το 
εδάφιο δϋ. Σι τιμζσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ με ιςχφ κατϊτερθ των 100 kW ςτο μθ 
διαςυνδεδεμζνο δίκτυο αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
τθσ περίπτωςθσ Γϋ του ανωτζρω πίνακα. 
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δ) Σι παραγωγοί που ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ πϊλθςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ και με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ νόμου ζχουν κζςει ςε λειτουργία τουσ ςτακμοφσ τουσ, κατά 
τα ανωτζρω, μποροφν είτε να τροποποιιςουν τθ ςφμβαςι τουσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ανωτζρω εδαφίων με τιμι αναφοράσ 
που αντιςτοιχεί ςτο Φεβρουάριο 2010 και διάρκεια ίςθ με το χρονικό 
διάςτθμα που υπολείπεται τθσ εικοςαετίασ από τθ κζςθ των ςτακμϊν 
ςε λειτουργία είτε να ςυνεχίςουν τθν εκτζλεςθ τθσ ιςχφουςασ 
ςφμβαςθσ. Χτθν περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ θ 
ετιςια αναπροςαρμογι των τιμϊν ακολουκεί αυτι τθσ περίπτωςθσ βϋ 
τθσ παρ. 5 του άρκρου 27Α του ν. 3734/2009. Αν όμωσ αςκιςουν το 
δικαίωμα τθσ ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 3468/2006, ωσ τιμι πϊλθςθσ 
κα ςυνομολογείται, κατά τα προβλεπόμενα ςτον ανωτζρω πίνακα, αυτι 
που αντιςτοιχεί ςτο μινα και ζτοσ τθσ ανανζωςθσ.≫ 
8. Ψο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 14 του ν.3468/2006, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 8 του άρκρου 27Α του ν. 3734/2009, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪3. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν και 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, μετά από γνϊμθ τθσ 
Φ.Α.Ε., καταρτίηεται Ειδικό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν 
Χυςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε ςτζγεσ και 
προςόψεισ κτιρίων, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και αυτά όπου 
ςτεγάηονται Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ρ.Υ.Δ.Δ.) ι Ρομικά 
Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου (Ρ.Υ.Λ.Δ.) μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ όρουσ δόμθςθσ.≫ 
Άρκρο 6 
Πετά το άρκρο 6 του ν. 3468/2006 προςτίκεται νζο άρκρο 6Α ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 6A Καλάςςια αιολικά πάρκα 
1. Επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων για τθν παραγωγι 
θλεκτρικισ ενζργειασ εντόσ του εκνικοφ καλάςςιου χϊρου, ςφμφωνα 
με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 10 του Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ 
Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Α.Υ.Ε. (ΦΕΞ 2464 Βϋ) και 
τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ που εκδίδεται κατά τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 
του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει. 
2. Πε ειδικά ςχζδια που υποβάλλονται ςε διαδικαςία Χτρατθγικισ 
Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ, κατά τισ διατάξεισ τθσ κυα 
Ω.ΥΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΩΥΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΞ 
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1225 Βϋ), κακορίηεται θ ακριβισ κζςθ των καλάςςιων αιολικϊν πάρκων, 
θ καλάςςια ζκταςθ που καταλαμβάνουν και θ μζγιςτθ εγκατεςτθμζνθ 
θλεκτρικι ιςχφσ τουσ. Χτθ Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων που εκπονείται κατά τθ διαδικαςία αυτι, εκτιμϊνται ιδίωσ 
θ προςταςία του καλάςςιου φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 
και των εν γζνει οικοςυςτθμάτων του, με ζμφαςθ ςτθ βιωςιμότθτα τθσ 
καλάςςιασ χλωρίδασ, πανίδασ και ορνικοπανίδασ, θ εκνικι αςφάλεια, θ 
κατά προτεραιότθτα ενεργειακι εξαςφάλιςθ των νθςιϊν και 
θ αςφάλεια των καλάςςιων μεταφορϊν. 
3. Ψα ειδικά ςχζδια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εγκρίνονται με 
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταςθ των Ωπουργϊν 
Σικονομικϊν, Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ, 
Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ και 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
4. Για τθν εγκατάςταςθ κάκε καλάςςιου αιολικοφ πάρκου, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ δεςμευτικισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ με τον 
αρμόδιο Διαχειριςτι, εκδίδεται άδεια με απόφαςθ του Ωπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, κατά παρζκκλιςθ 
των περί αδειϊν διατάξεων του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει. Ψο 
ειδικότερο περιεχόμενο τθσ άδειασ, θ διαδικαςία ζκδοςισ τθσ και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
5. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου με 
απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ προκθρφςςεται ανοιχτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ, κατά τισ 
διατάξεισ του ν. 3669/2008 (ΦΕΞ 116 Aϋ), για τθν εκτζλεςθ με 
χρθματοδότθςθ ι αυτοχρθματοδότθςθ των ζργων τθσ καταςκευισ του 
καλάςςιου αιολικοφ πάρκου και τθσ ςφνδεςισ του με το Χφςτθμα, με 
αντάλλαγμα τθν παραχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, τθσ εκμετάλλευςισ 
του ςτον ανάδοχο για οριςμζνο χρόνο. Θ εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι 
ιςχφσ του καλάςςιου πάρκου μπορεί να είναι μικρότερθ ι ίςθ με τθ 
μζγιςτθ ιςχφ που ζχει κακοριςτεί με το οικείο ειδικό ςχζδιο τθσ 
παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου. 
6. Πε κοινι υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται μετά από πρόταςθ των 
Ωπουργϊν Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ και 
Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ ρυκμίηονται οι 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν προκιρυξθ, τα ςυμβατικά τεφχθ, τα 
κριτιρια επιλογισ, τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ανεξάρτθτων 
αρχϊν και άλλων οργάνων τθσ διοικιςεωσ, τα δικαιϊματα και τισ 
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υποχρεϊςεισ των αναδόχων, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικό ηιτθμα 
ςχετικό με τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 
7. Για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία κάκε αιολικοφ πάρκου τθσ 
παραγράφου 1 τθρείται από τον ανάδοχο θ διαδικαςία ζγκριςθσ 
περιβαλλοντικϊν όρων ζργων, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 3 
ζωσ 5 του ν.1650/ 1986, όπωσ ιςχφει. 
8. Θ άδεια λειτουργίασ των καλάςςιων αιολικϊν πάρκων χορθγείται 
από τον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 
ςτον ανάδοχο ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των παραγράφων 11 και 12 
του άρκρου 8 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει.≫ 
Άρκρο 7 
Ειδικό τζλοσ και παροχι κινιτρων ςτουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ 
περιοχών όπου εγκακίςτανται ζργα Α.Π.Ε. 
1. Ψο τρίτο εδάφιο τθσ παρ. Α.1 του άρκρου 25 του ν.3468/2006 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Απαλλάςςονται από τθν καταβολι του ειδικοφ τζλουσ οι παραγωγοί 
θλεκτρικισ ενζργειασ από ςυςτιματα Α.Υ.Ε. ςε κτίρια ι από 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα.≫ 
2. Χτο άρκρο 25 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, μετά τθν παράγραφο 
Α.1 προςτίκεται νζα παράγραφοσ Α.2 που ζχει ωσ εξισ: 
≪Α.2. Ψα ζςοδα που προζρχονται από τισ δθμοπρατιςεισ των 
αδιάκετων δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 3.3.1 του Υαραρτιματοσ του άρκρου 3 τθσ υπ. αρικ. 
52115/2970/2008 (ΦΕΞ 2575 
Βϋ) κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν, 
Ανάπτυξθσ και Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, κακϊσ 
και ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ υπ. αρικ. 54409/2632/2004 (ΦΕΞ 1931 
Βϋ) κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και Αποκζντρωςθσ, Σικονομίασ και Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και 
Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων αποτελοφν πόρο του 
ειδικοφ λογαριαςμοφ, που διαχειρίηεται ο Διαχειριςτισ του Χυςτιματοσ 
Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε.) κατά το άρκρο 40 
του ν. 2773/1999, ςτον οποίο και αποδίδεται. Σι όροι και θ διαδικαςία 
για τθ διενζργεια των ανωτζρω δθμοπρατιςεων κακορίηονται με κοινι 
απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ.≫ 
3. Θ παράγραφοσ Α.2 του άρκρου 25 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
αναρικμείται ωσ παράγραφοσ Α.3 και αντικακίςταται ωσ εξισ: 
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≪Α.3. Ψα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτο ειδικό τζλοσ κατά τθν παράγραφο 
Α.1 παρακρατοφνται από τον αρμόδιο Διαχειριςτι και αποδίδονται ωσ 
ακολοφκωσ: 
(i) Υοςό μζχρι ποςοςτοφ 1% επί τθσ προ Φ.Υ.Α., τιμισ πϊλθςθσ τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. αποδίδεται ςτουσ κατόχουσ άδειασ 
προμικειασ που προμθκεφουν θλεκτρικι ενζργεια ςτουσ οικιακοφσ 
καταναλωτζσ του Σ.Ψ.Α. πρϊτου βακμοφ ςτον οποίο είναι 
εγκατεςτθμζνοι οι ςτακμοί Α.Υ.Ε., με ςκοπό να πιςτωκοφν ζωσ και κατά 
το ςυνολικό αυτό ποςό οι λογαριαςμοί κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ των οικιακϊν καταναλωτϊν. Δικαιοφχοι τθσ πίςτωςθσ τθσ 
παροφςασ παραγράφου είναι κατά προτεραιότθτα οι οικιακοί 
καταναλωτζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του δθμοτικοφ ι του 
κοινοτικοφ διαμερίςματοσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι οι ςτακμοί 
Α.Υ.Ε. και ςτθ ςυνζχεια οι οικιακοί καταναλωτζσ των λοιπϊν δθμοτικϊν 
ι κοινοτικϊν διαμεριςμάτων. Θ πίςτωςθ διενεργείται ςτον 
εκκακαριςτικό λογαριαςμό του κάκε δικαιοφχου, αναλογικά προσ τθν 
ενζργεια που κατανάλωςε, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνολικά δεν 
δθμιουργείται υπζρβαςθ του ανωτζρω ποςοφ. Θ πίςτωςθ αφορά το 
ςκζλοσ τθσ ενζργειασ του λογαριαςμοφ και διενεργείται κατά τθν 
ακόλουκθ προτεραιότθτα: μζχρι α) τθ χρζωςθ των πρϊτων 800 
κιλοβατωρϊν κάκε δικαιοφχου καταναλωτι, β) του ςυνόλου των 
χρεϊςεων κατανάλωςθσ νυχτερινϊν τιμολογίων κάκε δικαιοφχου 
καταναλωτι, γ) τθ χρζωςθ για καταναλϊςεισ μεταξφ 801 ζωσ 1.600 
κιλοβατϊρεσ κάκε δικαιοφχου καταναλωτι και δ) το 60% τθσ χρζωςθσ 
για καταναλϊςεισ άνω των 1.601 κιλοβατωρϊν κάκε δικαιοφχου 
καταναλωτι, ςε τετραμθνιαία βάςθ. Θ πίςτωςθ αναγράφεται διακριτά 
ςτο τακτικό εκκακαριςτικό ςθμείωμα κάκε λογαριαςμοφ. Πε απόφαςθ 
του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, που 
εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ Φ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλεται το φψοσ 
των καταναλϊςεων των ανωτζρω βακμίδων α) – δ) και να 
αφαιροφνται βακμίδεσ ι να προςτίκενται νζεσ, ϊςτε να διευκολφνεται 
κάκε φορά θ εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. 
(ii) Υοςό ποςοςτοφ 0,3% επί τθσ προ Φ.Υ.Α. τιμισ πϊλθςθσ τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. αποδίδεται υπζρ του Ειδικοφ Ψαμείου 
Εφαρμογισ Φυκμιςτικϊν και Υεριβαλλοντικϊν Χχεδίων (Ε.Ψ.Ε.Φ.Υ.Χ.). 
(iii) Ψο υπόλοιπο ποςό αποδίδεται κατά ποςοςτό 80% ςτον Σ.Ψ.Α. 
πρϊτου βακμοφ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οποίου είναι 
εγκατεςτθμζνοι οι ςτακμοί Α.Υ.Ε. και κατά ποςοςτό 20% ςτον ι τουσ 
Σ.Ψ.Α. πρϊτου βακμοφ, από τθν εδαφικι περιφζρεια των οποίων 
διζρχεται θ γραμμι ςφνδεςθσ του ςτακμοφ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο. 
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Αν ο ςτακμόσ είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 
περιςςοτζρων του ενόσ Σ.Ψ.Α., τα ποςά από το ειδικό τζλοσ 
κατανζμονται ςε αυτοφσ, ανάλογα με τθν ιςχφ των μονάδων του 
ςτακμοφ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν περιοχι κάκε Σ.Ψ.Α. ι, 
προκειμζνου για υδροθλεκτρικό ςτακμό με Εγκατεςτθμζνθ Λςχφ 
μικρότερθ ι ίςθ των δεκαπζντε (15) MWe, ανάλογα 
με το μικοσ του τμιματοσ του αγωγοφ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν 
περιοχι κάκε Σ.Ψ.Α.. Χτθν περίπτωςθ ςθμειακϊν υδροθλεκτρικϊν 
ςτακμϊν, χωρίσ αγωγό, τα ποςά από το ειδικό τζλοσ κατανζμονται 
ιςόποςα μεταξφ των Σ.Ψ.Α. εντόσ των ορίων των οποίων εγκακίςταται 
το ζργο. Αν θ γραμμι ςφνδεςθσ του ςτακμοφ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο 
διζρχεται από τθν περιοχι περιςςοτζρων του ενόσ Σ.Ψ.Α., τα ποςά του 
ειδικοφ τζλουσ κατανζμονται ςε αυτοφσ ανάλογα με το μικοσ του 
τμιματοσ τθσ γραμμισ ςφνδεςθσ που βρίςκεται ςτθν περιοχι κάκε 
Σ.Ψ.Α.. Ψο ςθμείο ςφνδεςθσ του ςτακμοφ κακορίηεται με τουσ όρουσ 
ςφνδεςισ του, που διατυπϊνονται από τον αρμόδιο Διαχειριςτι.≫ 
4. Θ παρ. Α.3 του άρκρου 25 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, 
αναρικμείται ωσ παρ. A.4 και ςτο πρϊτο εδάφιο αυτισ οι λζξεισ 
≪ζργων τοπικισ ανάπτυξθσ≫ αντικακίςτανται από τισ λζξεισ 
≪περιβαλλοντικϊν δράςεων, ζργων τοπικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ 
υποςτιριξθσ≫. 
5. Σι παράγραφοι Α.4 ζωσ και Α.7 του άρκρου 25 του ν.3468/2006, 
όπωσ ιςχφει, αναρικμοφνται ωσ παράγραφοι Α.5 ζωσ και Α.8. 
Άρκρο 8 
Σροποποίθςθ διατάξεων για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετώπιςθ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ 
1. Σ τίτλοσ του άρκρου 8 του ν.1650/1986, όπωσ ιςχφει, τροποποιείται 
ςε ≪Πζτρα για τθν προςταςία του κλίματοσ και τθσ ατμόςφαιρασ≫, οι 
παράγραφοι 1, 2 και 3 αυτοφ αναρικμοφνται ςε 2, 3 και 4, αντιςτοίχωσ 
και προςτίκεται νζα παράγραφοσ 1 ωσ εξισ: 
≪1. Πε τθ κζςπιςθ των κατάλλθλων μζτρων προωκοφνται, κατά 
προτεραιότθτα, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ωσ μζςο για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθν προςταςία τθσ ατμόςφαιρασ, 
το βιϊςιμο ενεργειακό εφοδιαςμό τθσ χϊρασ, τθν επίτευξθ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ και τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ των 
πθγϊν του εκνικοφ πλοφτου.≫ 
2. Χτο άρκρο 19 του ν.1650/1986 προςτίκεται παράγραφοσ 6, ωσ εξισ: 
≪6. Kατ’ εξαίρεςθ, ςτισ περιοχζσ (α) των παραγράφων 3, 4 και 5 του 
παρόντοσ άρκρου, εξαιρουμζνων πικανϊν τμθμάτων των περιοχϊν 
αυτϊν που αποτελοφν περιοχζσ τθσ παραγράφου 1, υγροτόπων 
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Διεκνοφσ Χθμαςίασ (υγρότοποι RAMSAR) και οικοτόπων 
προτεραιότθτασ περιοχϊν τθσ Επικράτειασ που ζχουν ενταχκεί ςτο 
δίκτυο ΦΩΧΘ 2000, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 2006/13/ΕΞ τθσ 
Επιτροπισ, κακϊσ και (β) ςτισ γειτονικζσ εκτάςεισ τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 18 του παρόντοσ νόμου, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ 
ςτακμϊν από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ωσ μζςο για τθν προςταςία 
του κλίματοσ, εφόςον με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κα 
κακορίηονται ςτα πλαίςια τθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων του 
ςτακμοφ, διαςφαλίηεται θ διατιρθςθ του προςτατευτζου αντικειμζνου 
τθσ περιοχισ.≫ 
3. Χτθν παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2742/1999 (ΦΕΞ 207 Αϋ) προςτίκεται 
εδάφιο δϋ ωσ ακολοφκωσ: 
≪δ. Χτθν προςταςία του κλίματοσ και τθσ ατμόςφαιρασ και ςτθν 
προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ αυτοδυναμίασ τθσ χϊρασ με τθν αξιοποίθςθ 
των Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ.≫ 
4. Χτθν παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 2742/1999 προςτίκεται εδάφιο ιβϋ 
ωσ ακολοφκωσ: 
≪ιβ. Θ κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Υθγϊν 
Ενζργειασ, με γνϊμονα τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ των πθγϊν του εκνικοφ 
πλοφτου, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και κοινοτικζσ υποχρεϊςεισ.≫ 
Άρκρο 9 Κζματα χωροκζτθςθσ εγκαταςτάςεων Α.Π.Ε. 
1. Πετά το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 2742/1999 
προςτίκεται τζταρτο εδάφιο ωσ εξισ: 
≪Ψα Υεριφερειακά Υλαίςια Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου 
Ανάπτυξθσ περιλαμβάνουν επίςθσ τισ κατευκφνςεισ και τα 
προγραμματικά πλαίςια για τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ 
δυναμικοφ των περιφερειϊν, με προτεραιότθτα ςτισ ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του ν.1650/ 
1986, όπωσ ιςχφει, και τισ παραγράφουσ 1 εδάφιο δϋ 
και 2 εδάφιο ιβϋ του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου.≫ 
2. Για τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν Α.Υ.Ε. λαμβάνονται υπόψθ μόνο 
εγκεκριμζνα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυκμιςτικά ι άλλα ςχζδια 
χριςεων γθσ και εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που εναρμονίηονται προσ το 
Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για 
τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 Βϋ) και τεκμθριϊνουν 
επαρκϊσ ότι ζχουν λάβει μζριμνα και ζχουν διαςφαλίςει τθ μζγιςτθ 
αξιοποίθςθ του διακζςιμου δυναμικοφ Α.Υ.Ε.. Αν δεν υπάρχουν τζτοια 
ςχζδια, θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ ςτακμϊν Α.Υ.Ε. γίνεται με εφαρμογι 
των κατευκφνςεων του Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 
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Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 
Βϋ). 
3. Χτο άρκρο 9 του ν. 2742/1999 προςτίκεται παράγραφοσ 3 ωσ εξισ: 
≪3. Εγκεκριμζνα Υεριφερειακά Υλαίςια Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ επιβάλλεται να τροποποιοφνται ι να 
ανακεωροφνται προκειμζνου να εναρμονίηονται προσ τισ κατευκφνςεισ 
του Γενικοφ και των Ειδικϊν Υλαιςίων Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ. Χτισ περιπτϊςεισ ιδθ κεςμοκετθμζνων 
Υεριφερειακϊν Υλαιςίων Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου 
Ανάπτυξθσ, ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, γενικϊν πολεοδομικϊν ςχεδίων, 
ηωνϊν οικιςτικοφ ελζγχου ι άλλων ςχεδίων χριςεωσ γθσ, το 
περιεχόμενο των οποίων δεν καλφπτει επαρκϊσ τισ κατευκφνςεισ του 
Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 
για τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ και μζχρι τθν εναρμόνιςι τουσ 
προσ τισ κατευκφνςεισ αυτζσ, θ χωροκζτθςθ των ζργων Α.Υ.Ε. γίνεται με 
άμεςθ και αποκλειςτικι εφαρμογι των κατευκφνςεων του Ειδικοφ 
Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 
Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 Βϋ). Ειδικότερα, ςτθν Αττικι 
επιτρζπεται, κατά τα ανωτζρω, θ εγκατάςταςθ ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων των 
υποκείμενων ςχεδίων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτα οποία 
περιλαμβάνεται και το προεδρικό διάταγμα ≪Υερί τροποποιιςεωσ 
των όρων δομιςεωσ των γθπζδων των κειμζνων εκτόσ των 
ρυμοτομικϊν ςχεδίων των πόλεων και εκτόσ των ορίων των νομίμωσ 
υφιςταμζνων προ του ζτουσ 1923 οικιςμϊν, του Ρομοφ Αττικισ≫ 
(707/Δ/ 13.12.1979) και κατ’ εφαρμογι του Ειδικοφ Υλαιςίου 
Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ 
Υθγζσ Ενζργειασ.≫ 
4. Ξαταργοφνται οι περιπτϊςεισ ιαϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 (Ξεφάλαιο 
Βϋ), θϋτθσ παρ. 1 του άρκρου 14 (κεφάλαιο Γϋ) και ςτϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 17, κακϊσ και το δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 21 (Ξεφάλαιο Εϋ) του Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ 
Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ 
Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 Βϋ). 
5. Για τθν πρόςκετθ διαςφάλιςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων και 
παραμζτρων και τθν αρμονικι ζνταξθ των μικρϊν υδροθλεκτρικϊν με 
ιςχφ μικρότερθ των 15 MW, ςτο περιβάλλον, τα κριτιρια χωροκζτθςθσ 
τουσ που προβλζπονται ςτο Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ 
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ 
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Υθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΞ 2464 Βϋ) μποροφν να εξειδικεφονται ςτισ τεχνικζσ 
τουσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ ι να ςυμπλθρϊνονται με απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
6. Χτο τζλοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του ν. 3028/2002 (ΦΕΞ 153 Αϋ), 
όπωσ ιςχφει, προςτίκεται εδάφιο ωσ ακολοφκωσ: 
≪Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υολιτιςμοφ και των κατά περίπτωςθ 
ςυναρμόδιων Ωπουργϊν μπορεί να κακορίηονται κριτιρια, διαδικαςίεσ 
ελζγχου και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ.≫ 
7. Θ περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΞ 200 
Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 37 του άρκρου 24 του ν. 
2945/2001 (ΦΕΞ 223 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪6. α) Χε αγροτεμάχια που χαρακτθρίηονται από τθ Διεφκυνςθ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του οικείου νομοφ ωσ αγροτικι γθ υψθλισ 
παραγωγικότθτασ, απαγορεφεται θ άςκθςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
δραςτθριότθτασ, εκτόσ από τθ γεωργικι εκμετάλλευςθ και τθν 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτακμοφσ Α.Υ.Ε.. Ξάκε επζμβαςθ 
ςτισ εκτάςεισ αυτζσ, είτε για τθ μεταβολι του προοριςμοφ τουσ και τθ 
διάκεςι τουσ για άλλεσ χριςεισ είτε για τθν εκτζλεςθ ζργων ι τθ 
δθμιουργία εγκαταςτάςεων ι παροχι άλλων εξυπθρετιςεων μζςα ςε 
αυτζσ, ζςτω και χωρίσ μεταβολι τθσ κατά προοριςμό χριςθσ τουσ, 
αποτελεί εξαιρετικό μζτρο και ενεργείται πάντοτε με βάςθ τουσ όρουσ 
και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται με κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ, που εκδίδεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και μόνο για λόγουσ που εξυπθρετοφν το 
γεωργικό χαρακτιρα τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ι τθν εγκατάςταςθ 
ςτακμϊν Α.Υ.Ε.. Θ απαγόρευςθ αυτι δεν ιςχφει εφόςον πρόκειται για 
τθν εκτζλεςθ ςτρατιωτικϊν ζργων, που αφοροφν τθν εκνικι άμυνα τθσ 
χϊρασ, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων του 
Δθμοςίου και των Σ.Ψ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. Ειδικά, 
απαγορεφεται θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτακμοφσ Α.Υ.Ε. 
ςε αγροτεμάχια τθσ Αττικισ που χαρακτθρίηονται ωσ αγροτικι γθ 
υψθλισ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και ςε περιοχζσ τθσ Επικράτειασ που 
ζχουν ιδθ κακοριςτεί ωσ αγροτικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ από 
εγκεκριμζνα Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια (Γ.Υ.Χ.) ι Χχζδια Χωρικισ 
Σικιςτικισ Σργάνωςθσ Ανοιχτισ Υόλθσ (Χ.Χ.Σ.Σ.Α.Υ.) του ν. 2508/1997 
(ΦΕΞ 124 Αϋ), κακϊσ και Ηϊνεσ Σικιςτικοφ Ελζγχου (Η.Σ.Ε.) του άρκρου 
29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΞ 33 Αϋ), εκτόσ αν διαφορετικά 
προβλζπεται ςτα εγκεκριμζνα αυτά ςχζδια. Πε τθν επιφφλαξθ του 
προθγοφμενου εδαφίου, επιτρζπεται θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 
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από φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ ςε αγροτεμάχια που χαρακτθρίηονται 
ωσ αγροτικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ 
άδεια χορθγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί ςτακμοί για τουσ οποίουσ 
ζχουν ιδθ εκδοκεί άδειεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ι, ςε 
περίπτωςθ απαλλαγισ, δεςμευτικζσ προςφορζσ ςφνδεςθσ από τον 
αρμόδιο Διαχειριςτι, καλφπτουν εδαφικζσ εκτάςεισ που δεν 
υπερβαίνουν το 1% του ςυνόλου των καλλιεργοφμενων εκτάςεων του 
ςυγκεκριμζνου νομοφ. Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία τθσ Ετιςιασ 
Γεωργικισ Χτατιςτικισ Ζρευνασ του ζτουσ 2008 τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
τθσ Εκνικισ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ τθσ Ελλάδασ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
κάλυψθσ λαμβάνεται υπόψθ θ οριηόντια προβολι επί του εδάφουσ των 
φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ είναι δυνατόν να ορίηονται όροι και προχποκζςεισ 
για τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν Α.Υ.Ε. ςε αγροτεμάχια που 
χαρακτθρίηονται ωσ αγροτικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ, 
περιλαμβανομζνων τθσ μζγιςτθσ κάλυψθσ εδάφουσ ανά ςτακμό, των 
ελάχιςτων αποςτάςεων από τα όρια του γθπζδου του ςτακμοφ, 
περιοριςμϊν ςτον τρόπο κεμελίωςθσ και υποχρεϊςεων για τθν 
αποκατάςταςθ του γθπζδου μετά τθν αποξιλωςθ των μονάδων 
θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε..≫ 
8. Ψο τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν.2244/1994 (ΦΕΞ 168 
Αϋ), όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7 του άρκρου 2 του ν. 2941/2001 και 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 27Α του ν. 3734/2009, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων και 
ανεμογεννθτριϊν δεν απαιτείται οικοδομικι άδεια, αλλά ζγκριςθ 
εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ 
Υολεοδομίασ. Ειδικά για τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 
και μικρϊν ανεμογεννθτριϊν ςε κτίρια και ςτζγαςτρα, αντί τθσ 
ζκδοςθσ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ, μπορεί, με 
απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ, να προβλζπεται μόνο θ γνωςτοποίθςθ των εργαςιϊν αυτϊν 
ςτον οριηόμενο κατά περίπτωςθ αρμόδιο φορζα.≫ 
Άρκρο 10 
Εφαρμογι Α.Π.Ε. ςτα κτίρια 
1. Σι παράγραφοι 3 και 4 του άρκρου 2 του ν. 3661/2008 (ΦΕΞ 89 Αϋ) 
αντικακίςτανται ωσ εξισ: 



 

140 
 

≪3. Ενεργειακι επικεϊρθςθ: Θ διαδικαςία εκτίμθςθσ των πραγματικϊν 
καταναλϊςεων ενζργειασ, των παραγόντων που τισ επθρεάηουν, κακϊσ 
και των μεκόδων βελτίωςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον 
κτιριακό τομζα. Σι ενεργειακζσ επικεωριςεισ διενεργοφνται από τουσ 
ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ τθσ επόμενθσ παραγράφου, κακϊσ και από 
νομικά πρόςωπα. 
4. Ενεργειακόσ επικεωρθτισ: Φυςικό πρόςωπο που διενεργεί 
ενεργειακζσ επικεωριςεισ κτιρίων ι/και λεβιτων και εγκαταςτάςεων 
κζρμανςθσ ι/και εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ, το οποίο ζχει αποκτιςει 
ςχετικι προσ τοφτο άδεια.≫ 
2. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 4 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
≪2. Υριν από τθν ζναρξθ ανζγερςθσ όλων των νζων κτιρίων, 
ανεξαρτιτωσ επιφάνειασ, πρζπει να εκπονείται και να υποβάλλεται 
ςτθν αρμόδια Υολεοδομικι Ωπθρεςία μελζτθ, που ςυνοδεφει τθ μελζτθ 
τθσ παραγράφου1 του άρκρου 3 και θ οποία περιλαμβάνει τθν τεχνικι, 
περιβαλλοντικι και οικονομικι ςκοπιμότθτα εγκατάςταςθσ 
τουλάχιςτον ενόσ από τα εναλλακτικά ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ, 
όπωσ αποκεντρωμζνα ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και 
κερμότθτασ, ςυςτιματα κζρμανςθσ ι ψφξθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι 
οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ και αντλίεσ κερμότθτασ των οποίων ο 
εποχιακόσ βακμόσ απόδοςθσ (SPF) είναι μεγαλφτεροσ από 1,15x1/θ, 
όπου θ ο λόγοσ τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ προσ τθν κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν Ξοινοτικι 
Σδθγία 2009/28/ΕΞ. Πζχρι να κακοριςκεί νομοκετικά θ τιμι του θ, ο 
SPF πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 3,3.≫ 
3. Χτο άρκρο 4 του ν. 3661/2008 προςτίκενται παράγραφοι 3 και 4 ωσ 
εξισ: 
≪3. Χτα κτίρια για τα οποία κατατίκεται ςτθν αρμόδια Υολεοδομικι 
Ωπθρεςία αίτθςθ χοριγθςθσ οικοδομικισ άδειασ μετά τθν 1.1.2011 
είναι υποχρεωτικι θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό 
χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα. Ψο ελάχιςτο ποςοςτό του θλιακοφ 
μεριδίου ςε ετιςια βάςθ κακορίηεται ςε 60%. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν 
ιςχφει για τισ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 11, κακϊσ και 
όταν οι ανάγκεσ ςε ηεςτό νερό χριςθσ καλφπτονται από άλλα 
ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, ςυςτιματα 
τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ 
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και ςε αντλίεσ κερμότθτασ με εποχιακό βακμό απόδοςθσ (SPF) 
ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2. Αδυναμία εφαρμογισ 
του ανωτζρω ποςοςτοφ απαιτεί επαρκι τεχνικι τεκμθρίωςθ ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. 
4. Ψο αργότερο ζωσ τισ 31.12.2019, όλα τα νζα κτίρια κα πρζπει να 
καλφπτουν το ςφνολο τθσ πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςισ τουσ 
με ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, 
ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ 
τετραγϊνου, κακϊσ και ςε αντλίεσ κερμότθτασ με εποχιακό βακμό 
απόδοςθσ (SPF) ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του 
παρόντοσ άρκρου. Για τα νζα κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του 
δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ υποχρζωςθ αυτι κα 
πρζπει να τεκεί ςε ιςχφ το αργότερο ζωσ τισ 
31.12.2014.≫ 
4. Ψο άρκρο 5 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 5 Ωφιςτάμενα κτίρια Χτα κτίρια ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ που 
υφίςτανται ριηικι ανακαίνιςθ, θ ενεργειακι απόδοςι τουσ 
αναβακμίηεται, ςτο βακμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και 
οικονομικά εφικτό, ϊςτε να πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτον Ξανονιςμό. Σι 
απαιτιςεισ αυτζσ κεςπίηονται είτε για το ανακαινιηόμενο κτίριο ωσ 
ςφνολο είτε μόνο για τισ ανακαινιηόμενεσ εγκαταςτάςεισ ι τα δομικά 
ςτοιχεία αυτοφ, εφόςον αποτελοφν μζροσ ανακαίνιςθσ που πρζπει να 
ολοκλθρωκεί μζςα ςε περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου.≫ 
5. Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 6 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
≪4. Θ ενεργειακι πιςτοποίθςθ οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 1 του ν. 3741/1929 (ΦΕΞ 4Αϋ) και ιδιοκτθςιϊν κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 1 του 
ν.δ.1024/1971 (ΦΕΞ 232 Αϋ) βαςίηεται είτε ςε μεμονωμζνεσ 
πιςτοποιιςεισ των οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν είτε ςε κοινι πιςτοποίθςθ 
ολόκλθρου του κτιρίου, εφόςον πρόκειται για ςυγκροτιματα με 
κοινόχρθςτα ςυςτιματα. Θ δαπάνθ ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ 
ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου βαρφνει, κατά περίπτωςθ, τον κφριο ι 
τουσ ςυγκυρίουσ ολόκλθρου του κτιρίου, κατά το ποςοςτό 
ςυγκυριότθτασ εκάςτου.≫ 
6. Ψο άρκρο 7 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 7 Επικεϊρθςθ λεβιτων 



 

142 
 

1. Για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και τον περιοριςμό των 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα διενεργείται από τουσ ενεργειακοφσ 
επικεωρθτζσ επικεϊρθςθ ςτουσ λζβθτεσ κτιρίων που κερμαίνονται με 
ςυμβατικά ορυκτά καφςιμα, ωσ εξισ: α) τουλάχιςτον κάκε πζντε (5) ζτθ, 
ςτουσ λζβθτεσ με ςυνολικι ωφζλιμθ ονομαςτικι ιςχφ από είκοςι (20) 
ζωσ και εκατό (100) kW, β) τουλάχιςτον κάκε δφο (2) ζτθ, ςτουσ λζβθτεσ 
με ςυνολικι ωφζλιμθ ονομαςτικι ιςχφ ανϊτερθ των εκατό (100) kW 
και, αν αυτοί κερμαίνονται με αζριο καφςιμο, τουλάχιςτον κάκε 
τζςςερα (4) ζτθ. Σι επικεωρθτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ, ςτθν οποία 
αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα του λζβθτα και διατυπϊνονται 
οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για τθ ρφκμιςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι ι 
αντικατάςταςι του, εφόςον κρικεί αναγκαίο. 
2. Εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ παλαιότερεσ των δεκαπζντε (15) ετϊν και 
με λζβθτεσ ςυνολικισ ωφζλιμθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ ανϊτερθσ των 
είκοςι (20) kW επικεωροφνται, ςτο ςφνολό τουσ, από τουσ ενεργειακοφσ 
επικεωρθτζσ μία μόνο φορά, ςε χρόνο και με διαδικαςία που ορίηεται 
ςτον Ξανονιςμό. Σι επικεωρθτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ, ςτθν οποία 
αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα του λζβθτα και των διαςτάςεϊν 
του ςε ςχζςθ με τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του κτιρίου και διατυπϊνονται 
οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για τυχόν επιβαλλόμενθ αντικατάςταςθ του 
λζβθτα, τροποποιιςεισ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και εναλλακτικζσ 
λφςεισ.≫ 
7. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 8 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
≪1. Για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και τον περιοριςμό 
των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, διενεργείται από τουσ 
ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ επικεϊρθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
κλιματιςμοφ κτιρίων, με ςυνολικι ωφζλιμθ ονομαςτικι 
κερμικι/ψυκτικι ιςχφ ανϊτερθ των δϊδεκα (12) kW, τουλάχιςτον κάκε 
πζντε (5) ζτθ. Σι επικεωρθτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ, ςτθν οποία 
αξιολογοφνται θ αποτελεςματικότθτα και οι διαςτάςεισ τθσ 
εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ ςε ςχζςθ με τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του 
κτιρίου και διατυπϊνονται κατάλλθλεσ οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για 
βελτίωςθ ι αντικατάςταςθ τθσ εγκατάςταςθσ του κλιματιςμοφ.≫ 
8. Ψο άρκρο 9 του ν. 3661/2008 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 9 Επικεωρθτζσ κτιρίων και επικεωρθτζσ λεβιτων και 
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ 
1. Πε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Ωπουργϊν 
Σικονομικϊν, Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ και 
Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, κακορίηονται: 
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α) τα προςόντα των επικεωρθτϊν κτιρίων και των επικεωρθτϊν 
λεβιτων και εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ κτιρίων, οι κανόνεσ και οι 
αρχζσ που διζπουν τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ, οι φορείσ και θ 
διάρκεια εκπαίδευςισ τουσ, ο τρόποσ και θ διαδικαςία αξιολόγθςισ 
τουσ και χοριγθςθσ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ κατόπιν εξετάςεων, 
β) τα όργανα, θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ αδειϊν για 
τθ διενζργεια ενεργειακϊν επικεωριςεων, οι τάξεισ των αδειϊν και τα 
ηθτιματα που αφοροφν τθν εγγραφι των επικεωρθτϊν ςε αντίςτοιχα 
μθτρϊα, κακϊσ και οι όροι, θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ 
χοριγθςθσ προςωρινϊν αδειϊν, 
γ) θ αμοιβι των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, οι ιδιότθτεσ που είναι 
αςυμβίβαςτεσ με το ζργο τουσ, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα 
χρθματικά πρόςτιμα που επιβάλλονται, τα όργανα, θ διαδικαςία και οι 
προχποκζςεισ επιβολισ των κυρϊςεων και των προςτίμων, το φψοσ και 
θ διαβάκμιςι τουσ και τα κριτιρια επιμζτρθςισ τουσ, οι διοικθτικζσ 
προςφυγζσ κατά των κυρϊςεων, οι προκεςμίεσ άςκθςισ τουσ, και κάκε 
άλλο ςχετικό κζμα. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν 
και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ είναι δυνατόν να 
αναπροςαρμόηονται οι αμοιβζσ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, και 
δ) θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ που γνωμοδοτεί για τθ χοριγθςθ ι τθν 
αφαίρεςθ άδειασ ενεργειακοφ επικεωρθτι και ειςθγείται ςτον Ωπουργό 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ κάκε ρφκμιςθ 
ςχετικι με τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ και το αντικείμενο των 
ενεργειακϊν επικεωριςεων. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υαιδείασ, Δια 
Βίου Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων κακορίηονται τα ειδικότερα κζματα 
εκπαίδευςθσ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, όπωσ οι ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ και προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν οι φορείσ 
εκπαίδευςθσ, τα προςόντα των εκπαιδευτϊν, το κόςτοσ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, θ διδακτζα φλθ, θ διαδικαςία και ο 
τρόποσ των εξετάςεων, θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων και κάκε άλλο 
ςχετικό κζμα. Πε όμοια απόφαςθ κακορίηονται ηθτιματα για τθν 
υλοποίθςθ διαδικαςτικϊν κεμάτων ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των 
υποψιφιων ενεργειακϊν επικεωρθτϊν και ορίηεται επιτροπι ελζγχου 
τθσ ορκισ εφαρμογισ των κεμάτων αυτϊν. 
2. Για τθν εγγραφι ςτα οικεία μθτρϊα των επικεωρθτϊν και τθ 
διαχείριςι τουσ καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενιντα (150) 
ευρϊ και ετθςίωσ εκατό (100) ευρϊ, αντίςτοιχα. Ψα ποςά αυτϊν 
ειςπράττονται από τισ Δ.Σ.Ω. και αποδίδονται υπζρ του Ειδικοφ Ψαμείου 
Εφαρμογισ Φυκμιςτικϊν και Υεριβαλλοντικϊν Χχεδίων (Ε.Ψ.Ε.Φ.Υ.Χ.). Για 
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τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων ςτισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ 
άδειασ ενεργειακοφ επικεωρθτι καταβάλλεται παράβολο εκατόν 
πενιντα (150) ευρϊ ςτο φορζα που τισ διενεργεί. Πε κοινι απόφαςθ 
των Ωπουργϊν Σικονομικϊν και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ είναι δυνατόν να αναπροςαρμόηονται τα ποςά των 
παραπάνω παραβόλων. 
3. Θ Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Ενζργειασ (Ε.Ω.ΕΥ. ΕΡ.) που 
προβλζπεται από τθν παράγραφο 4 του άρκρου 6 του ν. 3818/2010 
(ΦΕΞ 17 Αϋ) τθρεί, ςε θλεκτρονικι μορφι, Αρχείο Επικεϊρθςθσ Ξτιρίων 
ςτο οποίο καταχωρίηονται ςε ξεχωριςτζσ μερίδεσ: α) τα πιςτοποιθτικά 
ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων, β) οι εκκζςεισ επικεϊρθςθσ λεβιτων 
κτιρίων και γ) οι εκκζςεισ επικεϊρθςθσ εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ 
κτιρίων. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ ρυκμίηονται θ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςτισ 
μερίδεσ του Αρχείου κζματα ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ, τθ διαγραφι 
και τθν τροποποίθςθ των καταχωρίςεων αυτϊν, ο τρόποσ διαχείριςθσ 
και αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων του Αρχείου, θ ςυνεργαςία τθσ ανωτζρω 
Ειδικισ Ωπθρεςίασ με τισ αρμόδιεσ πολεοδομικζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ι 
αρχζσ ςε κζματα εφαρμογισ τθσ παροφςασ παραγράφου, κακϊσ και 
κάκε άλλο ςχετικό κζμα.≫ 
9. Πετά το άρκρο 10 του ν. 3661/2008 προςτίκεται νζο άρκρο 10Α, ωσ 
εξισ: 
«Άρκρο 10Α 
Προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε οικίεσ 
1. Για εργαςίεσ που ζχουν ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ και τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε οικίεσ, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, μπορεί να 
παρζχεται χρθματοδότθςθ από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Υ.Δ.Ε.). 
2. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ και Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ, 
προκθρφςςονται προγράμματα που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτον 
κτιριακό τομζα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των οικιϊν. 
Πε τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται ο προχπολογιςμόσ του ςχετικοφ 
προγράμματοσ, οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ οικιϊν και οι επιλζξιμεσ 
κτιριακζσ παρεμβάςεισ, το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ποςοςτό 
αυτισ, θ ανϊτατθ τιμι μονάδασ ανά είδοσ παρζμβαςθσ, τα κριτιρια 
επιλογισ των ζργων για τθν κακεμία, οι ωφελοφμενοι από το 
πρόγραμμα, ο τρόποσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ για τα προγράμματα, 
θ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ ςε αυτά, τα απαιτοφμενα 
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δικαιολογθτικά, θ προκεςμία υποβολισ τουσ, θ διαδικαςία παραλαβισ, 
ελζγχου, αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των αιτιςεων, θ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των επί μζρουσ ζργων που ζχουν 
εγκρικεί και πιςτοποίθςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί, ο 
τρόποσ καταβολισ τθσ χρθματοδότθςθσ, οι υποχρεϊςεισ αυτϊν που 
ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα και οι ςυνζπειεσ μθ τιρθςθσ των όρων 
και των προχποκζςεων του προγράμματοσ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα 
ςχετικό με τθν εφαρμογι των προγραμμάτων. 
3. Πε όμοια απόφαςθ, θ εκτζλεςθ μζρουσ των διαδικαςιϊν και 
ενεργειϊν, που περιγράφονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, μπορεί 
να ανατίκεται ςτθν εταιρεία ≪Ψαμείο Εγγυοδοςίασ Πικρϊν και Υολφ 
Πικρϊν Επιχειριςεων≫ (Ψ.Ε.Π.Υ.Π.Ε. Α.Ε.) ι ςε άλλουσ φορείσ του 
δθμόςιου τομζα ι και ςε φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα, που επιλζγονται 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ ζργων ι 
υπθρεςιϊν. 
4. Πε απόφαςθ των ανωτζρω Ωπουργϊν και του Ωπουργοφ 
Σικονομικϊν κακορίηονται θ διαδικαςία και οι όροι μεταφοράσ 
πιςτϊςεων από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Υ.Δ.Ε.) προσ 
τουσ φορείσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά δθμοςιονομικισ τακτοποίθςθσ των πλθρωμϊν, κακϊσ 
και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ των 
προγραμμάτων. 
5. Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων ςτο 
πλαίςιο των προγραμμάτων που προκθρφςςονται με βάςθ τθν 
υπουργικι απόφαςθ τθσ παραγράφου 2, δεν απαιτείται άδεια και δεν 
οφείλονται τζλθ ςτον οικείο Σργανιςμό Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) 
για τθν προςωρινι κατάλθψθ τμιματοσ του πεηοδρομίου μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Για όςεσ από τισ ανωτζρω εργαςίεσ δεν 
απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
πολεοδομικζσ διατάξεισ, μπορεί ο Ωπουργόσ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 
και Ξλιματικισ Αλλαγισ με απόφαςι του να τισ εξαιρεί από τθν 
υποχρζωςθ λιψθσ ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ 
κλίμακασ.≫ 
10. Σι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ν.δ. 2724/1953 
και του άρκρου 7 του ν. 440/1945 εφαρμόηονται και ςτθν εκπόνθςθ 
μελετϊν και ςτθν εκτζλεςθ επικεωριςεων και ζργων ςτατικισ και 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κάκε είδουσ 
οικοδομζσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα κατά τισ 
προδιαγραφζσ του Ξανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτθρίων. Ψο 
κόςτοσ τθσ ςχετικισ εργαςίασ, πζραν αυτϊν, μπορεί να 
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προκαταβάλλεται εν όλω ι εν μζρει από το Ψαμείο Χυντάξεων 
Πθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων (Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε.) υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ωφελοφμενοσ προςκομίηει προζγκριςθ δανείου 
τράπεηασ ι άλλου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και εκχωρεί προσ το Ψαμείο το 
κεφάλαιο του δανείου αυτοφ κατά το φψοσ τθσ προκαταβολισ. 
Άρκρο 11 
φςταςθ Αυτοτελοφσ Τπθρεςίασ Α.Π.Ε. 
Ψο άρκρο 20 του ν. 3468/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Άρκρο 20 Αυτοτελισ Ωπθρεςία Α.Υ.Ε. 
1. Χτο Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 
ςυνιςτάται Αυτοτελισ Ωπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν για ζργα 
Α.Υ.Ε., ςτθν οποία εντάςςεται το Ψμιμα Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ 
τθσ Διεφκυνςθσ Ανανεϊςιμων Υθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ που 
μετονομάηεται ςε Διεφκυνςθ Αποδοτικισ Χριςθσ και Εξοικονόμθςθσ 
Ενζργειασ. Θ Αυτοτελισ Ωπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν για ζργα 
Α.Υ.Ε. τθσ οποίασ μπορεί να προΐςταται μετακλθτόσ υπάλλθλοσ 
με βακμό 2ο τθσ κατθγορίασ ειδικϊν κζςεων, υπάγεται απευκείασ ςτον 
Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
2. Θ Ωπθρεςία ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
α. Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των επενδυτϊν για το κεςμικό, 
νομοκετικό, φορολογικό και χρθματοοικονομικό πλαίςιο των 
επενδφςεων ςε ζργα Α.Υ.Ε., κακϊσ και για τισ ενζργειεσ που 
απαιτοφνται για τθν αδειοδότθςθ των ζργων αυτϊν και τθν ζνταξι τουσ 
ςε υφιςτάμενα επενδυτικά προγράμματα ι ςχεδιαςμοφσ. 
β. Υαραλαβι αιτιςεων των επενδυτϊν, εφόςον επικυμοφν οι 
ενδιαφερόμενοι, με ςκοπό τθ διευκόλυνςι τουσ. 
γ. Άμεςθ διαβίβαςθ του φακζλου, εφόςον επικυμοφν οι 
ενδιαφερόμενοι, ςτισ αρμόδιεσ για τθ διεκπεραίωςθ υπθρεςίεσ. 
δ. Αναηιτθςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν για 
λογαριαςμό του αιτοφντοσ επενδυτι ςχετικά με τθν πρόοδο 
οποιαςδιποτε διαδικαςίασ ζχει κινθκεί κατόπιν αιτιςεϊσ του, κακϊσ 
και θ μζριμνα για τθν επίςπευςι τθσ. 
ε. Διατφπωςθ προτάςεων και λφςεων για τθν αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ των διοικθτικϊν δυςχερειϊν και προβλθμάτων τα οποία 
προκφπτουν κατά τθν αδειοδοτικι ι άλλθ ςυναφι διαδικαςία που 
αφορά ςε ζργα Α.Υ.Ε.. 
ςτ. Επεξεργαςία ςχεδίων γενικϊν οδθγιϊν, εγκυκλίων και αποφάςεων 
για τθ διευκόλυνςθ τθσ αδειοδότθςθσ των ζργων Α.Υ.Ε.. 
η. Ωποβολι ερωτιςεων προσ τισ λοιπζσ Ωπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθν 
αδειοδοτικι διαδικαςία ζργων Α.Υ.Ε. ςε ςχζςθ με τθν πορεία και τθν 
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εξζλιξθ τθσ αδειοδότθςθσ των ζργων. Σι ανωτζρω Ωπθρεςίεσ οφείλουν 
να αποςτζλλουν αμελθτί ςτθν Αυτοτελι Ωπθρεςία ςαφείσ και πλιρεισ 
απαντιςεισ επί των ερωτθμάτων αυτϊν, παρζχοντασ διευκρινίςεισ για 
τυχόν ελλείψεισ του φακζλου που υπζβαλε ο επενδυτισ και ακριβείσ 
οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τουσ. 
θ. Τλεσ τισ αρμοδιότθτεσ του Ψμιματοσ Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ. 
Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ 
Αλλαγισ μπορεί να κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία άςκθςθσ των 
αρμοδιοτιτων τθσ Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό 
κζμα. 
3. Πε τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ το Ψμιμα Ανανεϊςιμων Υθγϊν 
Ενζργειασ καταργείται. Ψο προςωπικό και οι κζςεισ προςωπικοφ του 
τμιματοσ αυτοφ μεταφζρονται ςτθ ςυνιςτϊμενθ Αυτοτελι Ωπθρεςία 
και αποτελοφν προςωπικό τθσ Ωπθρεςίασ αυτισ. 
4. Πε απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Σικονομικϊν και Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ κακορίηεται ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ 
Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ, θ διάρκρωςι τθσ ςε διευκφνςεισ και τμιματα 
και οι αναγκαίεσ για τθ λειτουργία τθσ οργανικζσ κζςεισ μονίμου και με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ 
κατά κλάδουσ, κατθγορίεσ και ειδικότθτεσ. Σι κζςεισ αυτζσ καλφπτονται 
με μεταφορά κενϊν οργανικϊν κζςεων από άλλεσ υπθρεςίεσ του 
Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, κακϊσ 
και από τισ μεταφερόμενεσ κζςεισ του καταργοφμενου Ψμιματοσ 
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 
ανωτζρω. 
5. Πζχρι να πλθρωκοφν οι κζςεισ που ςυνιςτϊνται με το προεδρικό 
διάταγμα που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 επιτρζπεται θ 
απόςπαςθ προςωπικοφ κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων από 
Ωπθρεςίεσ του Δθμοςίου, Ρομικϊν Υροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και 
από φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ 
ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ με δυνατότθτα ανανζωςθσ για ίςο χρονικό 
διάςτθμα. 
6. Πζχρι τθν κάλυψθ των κζςεων τθσ Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ που 
ςυνιςτϊνται ςφμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που προβλζπεται 
ςτθν παράγραφο 4, θ Αυτοτελισ Ωπθρεςία αςκεί μόνο τισ αρμοδιότθτεσ 
που προβλζπονται ςτο π.δ. 381/1989 (ΦΕΞ 168 Αϋ). 
7. Θ Αυτοτελισ Ωπθρεςία υποβάλλει, μζχρι τθν 1θ Φεβρουαρίου κάκε 
ζτουσ, ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 
και τθ Φ.Α.Ε. ζκκεςθ, ςτθν οποία περιγράφονται και τεκμθριϊνονται τα 
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ςθμαντικότερα προβλιματα που αφοροφν επενδφςεισ ςτουσ τομείσ 
Α.Υ.Ε., κακϊσ και προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ. 
8. Ψα ζργα Α.Υ.Ε., τα οποία ςφμφωνα με τα κριτιρια του άρκρου 9 του 
ν. 3775/2009 (ΦΕΞ 122 Αϋ) εντάςςονται ςτθν εκεί κεςπιηόμενθ 
διαδικαςία ταχείασ αδειοδότθςθσ, εξακολουκοφν να διζπονται από τισ 
διατάξεισ του ανωτζρω νόμου που αφοροφν τθ διαδικαςία αυτι. 
9. Σι κάτοχοι των μονάδων Α.Υ.Ε. υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λειτουργία τουσ ςτθν Αυτοτελι 
Ωπθρεςία Α.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ. Ψα ςτοιχεία αυτά είναι εμπιςτευτικά και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων του ενεργειακοφ τομζα, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ 
Ενεργειακισ Υολιτικισ, κακϊσ και για το γενικότερο ςχεδιαςμό του 
Ωπουργείου. Ψα ςτατιςτικά ςτοιχεία που καταρτίηονται με βάςθ το 
πρωτογενζσ ςτατιςτικό υλικό δθμοςιοποιοφνται και παρζχονται ςε 
τρίτουσ κατά τρόπο, ϊςτε να αποκλείεται θ άμεςθ ι ζμμεςθ 
αποκάλυψθ τθσ ταυτότθτασ εκείνων που παρείχαν τισ πλθροφορίεσ ι 
εκείνων τουσ οποίουσ αφορά το πρωτογενζσ ςτατιςτικό υλικό. 
10. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ επιβάλλεται πρόςτιμο ςε όςουσ παραβιάηουν τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ ςτοιχείων και των πλθροφοριϊν τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου το οποίο αποδίδεται ςτο Ειδικό Ψαμείο 
Εφαρμογισ Φυκμιςτικϊν και Υεριβαλλοντικϊν Χχεδίων (Ε.Ψ.Ε.Φ.Υ.Χ.). 
Ψο φψοσ του προςτίμου είναι ανάλογο τθσ βαρφτθτασ και ςυχνότθτασ 
τθσ παράβαςθσ, κυμαίνεται από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ζωσ και πενιντα 
χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ και μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ 
του πιο πάνω Ωπουργοφ. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ ρυκμίηεται θ διαδικαςία επιβολισ 
των προςτίμων, τα κριτιρια επιμζτρθςισ τουσ, θ υποβολι και εξζταςθ 
των ενςτάςεων και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
11. Ωποχρζωςθ υποβολισ ςτοιχείων ςτθν Αυτοτελι Ωπθρεςία Α.Υ.Ε. του 
Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, 
ςχετικϊν με τισ Α.Υ.Ε. ζχουν επίςθσ όλεσ οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ του 
Δθμοςίου, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και θ Φ.Α.Ε.. Ψο ςχετικό 
αίτθμα υποβάλλεται από τον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ ι, με εξουςιοδότθςι του, από τον Υροϊςτάμενο τθσ 
Αυτοτελοφσ Ωπθρεςίασ. 
12. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ κακορίηονται θ διαδικαςία υποβολισ των ανωτζρω 
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ςτοιχείων, το περιεχόμενό τουσ, θ περιοδικότθτα υποβολισ τουσ, 
κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.≫ 
Άρκρο 12 
Λοιπζσ διατάξεισ 
1. Σι παράγραφοι 14 ζωσ και 27 του άρκρου 2 του ν.3468/2006 
αναρικμοφνται ςε παραγράφουσ 15 ζωσ 28. 
2. Θ παρ. 28 του άρκρου 2 του ν. 3468/2006, αναρικμείται ςε 
παράγραφο 31. 
3. Πετά τθν παρ. 13 του άρκρου 2 του ν. 3468/2006, προςτίκεται 
παράγραφοσ 14 ωσ εξισ: 
≪14. Θλιοκερμικόσ ςτακμόσ: κάκε εγκατάςταςθ που εκμεταλλεφεται 
τθν άμεςθ ακτινοβολία, τθ μετατρζπει ςε κερμικι ενζργεια με τελικό 
ςκοπό τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.≫ 
4. Πετά τθν παρ. 28 του άρκρου 2 του ν. 3468/2006 προςτίκενται 
παράγραφοι 29 και 30 ωσ εξισ: 
≪29. Χυγκρότθμα αιολικϊν πάρκων: ςφνολο αιολικϊν πάρκων ενόσ ι 
περιςςότερων φορζων, που αναπτφςςονται ςε κοντινζσ αποςτάςεισ 
μεταξφ τουσ και αξιοποιοφν κατά το δυνατόν κοινζσ υποδομζσ 
οδοποιίασ και θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ, αποτελϊντασ ουςιαςτικά ζνα 
ενιαίο ζργο. 
30. Φωτοβολταϊκόσ ςτακμόσ: κάκε εγκατάςταςθ που εκμεταλλεφεται 
τθν θλιακι ακτινοβολία και τθ μετατρζπει ςε θλεκτρικι ενζργεια μζςω 
του φωτοβολταϊκοφ− φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου.≫ 
5. Ψο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 7 του άρκρου 2 του ν.3468/2006 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪7. Βιοκαφςιμο: Ψο υγρό, αζριο ι ςτερεό καφςιμο που παράγεται από 
βιομάηα και ειδικότερα:≫. 
6. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ κ.υ.α. 104247/2006 (ΦΕΞ 663 
Βϋ), ςτθν περίπτωςθ ζργων Α.Υ.Ε. που πραγματοποιοφνται εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων δφο ι περιςςότερων νομϊν ι Υεριφερειϊν τθσ 
χϊρασ, ωσ οικεία Υεριφζρεια ι οικεία Ρομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ, 
νοείται εκείνθ ςτθν οποία βρίςκεται το μεγαλφτερο τμιμα του ακινιτου 
ςτο οποίο καταςκευάηεται το ζργο. Θ περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 5 τθσ κ.υ.α. 104247/2006 (ΦΕΞ 663 Βϋ) καταργείται. 
7. Τπου ςτο ν. 3468/2006 χρθςιμοποιείται ο όροσ ≪Ωπουργόσ 
Ανάπτυξθσ≫ νοείται ο ≪Ωπουργόσ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ≫. 
8. Χτθν παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 2773/1999 προςτίκεται περίπτωςθ 
θϋ ωσ εξισ: 
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≪θ. Αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ ι μθ, τθν ανανζωςθ, τθν τροποποίθςθ 
ι τθν ανάκλθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. και 
Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει.≫ 
9.α. Ψο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 5 του ν.2773/1999 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪6. Ξατά των αποφάςεων τθσ Φ.Α.Ε., πλθν εκείνων που προβλζπονται 
ςτθν περίπτωςθ θϋ τθσ παραγράφου 1, χωρεί αίτθςθ ανακεϊρθςθσ.≫ 
β. Πετά το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 5 του ν. 2773/1999 
προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 
≪Σι αποφάςεισ που εκδίδονται από τθ Φ.Α.Ε. ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ θϋ τθσ παραγράφου 1 υπόκεινται ςε πρϊτο και τελευταίο 
βακμό ςτον ακυρωτικό ζλεγχο του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ.≫ 
10. α) Tα δφο πρϊτα εδάφια τθσ παρ. 2 του άρκρου 58 του ν. 998/1979 
(ΦΕΞ 289 Αϋ), περιλαμβανομζνων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, όπωσ 
αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. Α.1 του άρκρου 24 του ν. 3468/2006 και 
τροποποιικθκαν με τθν παρ. 8β του άρκρου 29 του ν. 3734/2009 (ΦΕΞ 
8 Αϋ), αντικακίςτανται ωσ εξισ: 
≪2. Για τθν εκτζλεςθ ζργων υποδομισ, τθν εγκατάςταςθ δικτφων 
μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθν καταςκευι 
υποςτακμϊν και κάκε, εν γζνει, τεχνικοφ ζργου που αφορά τθν 
υποδομι και εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με χριςθ Α.Υ.Ε., περιλαμβανομζνων 
των ζργων ςφνδεςθσ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο, όπωσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 2 του ν. 2773/1999 και των ςυνοδϊν ζργων, κακϊσ και των 
δικτφων μεταφοράσ και διανομισ φυςικοφ αερίου και πετρελαϊκϊν 
προϊόντων μζςα ςε δάςθ ι δαςικζσ εκτάςεισ, απαιτείται ζγκριςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Υεριφζρειασ που χορθγείται κατόπιν 
αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου, θ οποία ςυνοδεφεται από ςυνοπτικι 
περιγραφι τθσ κζςθσ του ζργου και των κφριων χαρακτθριςτικϊν του.≫ 
β) Θ παρ. 8α του άρκρου 29 του ν. 3734/2009 καταργείται. 11. Θ παρ. 
Α.2 του άρκρου 24 του ν. 3468/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: ≪α) Αν 
ςυντρζχει περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 14 του ν. 998/1979 για το χαρακτθριςμό, κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου αυτοφ, περιοχισ όπου ςχεδιάηεται θ εγκατάςταςθ ςτακμϊν 
Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με χριςθ Α.Υ.Ε., ςυμπεριλαμβανομζνων των ζργων 
ςφνδεςθσ με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο, εςωτερικισ οδοποιίασ και 
οδοποιίασ πρόςβαςθσ και των λοιπϊν ςυνοδϊν ζργων, θ πράξθ 
χαρακτθριςμοφ του δαςάρχθ εκδίδεται κατά προτεραιότθτα ςε ςχζςθ 
με άλλα αιτιματα που δεν αφοροφν περιοχζσ εγκατάςταςθσ Α.Υ.Ε. ι 
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Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με χριςθ Α.Υ.Ε., ςε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ζνα (1) 
μινα από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 
β) Θ πράξθ χαρακτθριςμοφ, μετά τθ νόμιμθ δθμοςιοποίθςι τθσ, ζχει το 
τεκμιριο νομιμότθτασ και δεςμεφει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Διοίκθςθσ, οι οποίεσ οφείλουν, εφόςον πλθροφνται οι λοιπζσ 
προχποκζςεισ του νόμου, να προωκιςουν το φάκελο ζγκριςθσ 
επζμβαςθσ ςε εκτάςεισ που διαχειρίηονται από τθ δαςικι υπθρεςία, να 
χορθγιςουν τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ αν απαιτείται, να εγκρίνουν τουσ 
οικείουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, να εκδϊςουν τθν άδεια 
εγκατάςταςθσ, να εγκαταςτιςουν το φορζα του ζργου ςτθν ζκταςθ, 
εκδίδοντασ και το ςχετικό πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ, ανεξαρτιτωσ εάν 
ζχουν υποβλθκεί ι όχι ενςτάςεισ κατά τθσ Υράξθσ Χαρακτθριςμοφ και 
ανεξαρτιτωσ εάν ζχει τελεςιδικιςει ι όχι θ πράξθ χαρακτθριςμοφ. 
Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν πράξθ χαρακτθριςμοφ 
θ ζκταςθ ι μζροσ αυτισ δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ 
νομοκεςίασ, ο φορζασ του ζργου οφείλει να μεριμνά για τθ μζγιςτθ 
προςταςία των τυχόν ςτοιχείων δαςικοφ περιβάλλοντοσ και να 
τεκμθριϊνει κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων τθν προςταςία αυτι. 
γ) Εφόςον θ εγκατάςταςθ ςτακμοφ Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. με χριςθ Α.Υ.Ε. 
ςχεδιάηεται ςε ζκταςθ που υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ 
νομοκεςίασ και ωσ προσ τθν κυριότθτά τθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του 
άρκρου 10 του ν. 3208/2003 θ άδεια εγκατάςταςθσ του ςτακμοφ 
εκδίδεται μόνο αν εξαςφαλιςτεί δικαίωμα αποκλειςτικισ χριςθσ ι 
μίςκωςθσ τθσ ζκταςθσ αυτισ από τον ιδιοκτιτθ τθσ.≫ 
12. Ξαταργείται θ παρ. 9 του άρκρου 27 του ν. 3468/2006. 
13. Ειδικά για τθ Χερςόνθςο του Άκω, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ και 
λειτουργία ζργων Α.Υ.Ε. από αυτόνομουσ παραγωγοφσ αποκλειςτικά 
και μόνο για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν ενεργειακϊν αναγκϊν των 
Λερϊν Πονϊν και τθσ Λεράσ Ξοινότθτοσ, εφόςον παρζχεται ζγκριςθ 
μελζτθσ και ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων από το Ξζντρο Διαφφλαξθσ 
Αγιορείτικθσ Ξλθρονομιάσ (Ξε. Δ.Α.Ξ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
1198/1981 (ΦΕΞ 238 Αϋ), και ζγκριςθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ από 
τθν Λερά Ξοινότθτα, χωρίσ να απαιτείται άλλθ άδεια παραγωγισ, 
τθρουμζνων των διατάξεων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 
14. Χτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 33 του Ξϊδικα 
Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ που κυρϊκθκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΞ 
248 Αϋ) προςτίκεται μετά τθν υποπερίπτωςθ γγϋ υποπερίπτωςθ δδϋ ωσ 
εξισ: 
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≪δδ) για παράδοςθ ζργων ςφνδεςθσ ςτακμϊν αυτοπαραγωγισ ι 
ανεξάρτθτθσ παραγωγισ μζχρι το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. ι του 
Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε., ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο ν. 2773/1999 (ΦΕΞ 
286 Αϋ) όπωσ ιςχφει.≫ 
15. Χτο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 33 του Ξϊδικα 
Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ που κυρϊκθκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΞ 
248 Αϋ), προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: ≪Ωσ αγακά επζνδυςθσ τθσ 
παροφςασ περίπτωςθσ νοοφνται επίςθσ και οι δαπάνεσ που καταβάλλει 
θ επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 2773/1999, όπωσ ιςχφει, 
για τθν καταςκευι μθ ιδιόκτθτου δικτφου ςφνδεςθσ του ςτακμοφ 
αυτοπαραγωγισ ι ανεξάρτθτθσ παραγωγισ μζχρι το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. 
Α.Ε. ι του Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε..≫ 
16. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ ορίηεται το ποςοςτό 
τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 1730/1987 
(ΦΕΞ 145 Αϋ) ειςφοράσ υπζρ τθσ Ε.Φ.Ψ. Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του 
Ειδικοφ Οογαριαςμοφ που διαχειρίηεται ο Διαχειριςτισ του Χυςτιματοσ 
Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. Α.Ε.) κατά το άρκρο 40 
του ν.2773/1999, ςτον οποίο και αποδίδεται. Πε τθν ίδια απόφαςθ 
κακορίηονται ο τρόποσ και θ διαδικαςία απόδοςισ του και κάκε άλλο 
ςχετικό κζμα. 
17. Ψο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 28 του ν.3175/2003 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Χτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία ≪Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ 
Χυςτιματοσ Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.≫ και διακριτικό 
τίτλο ≪Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε.≫ ι ≪Διαχειριςτισ του Χυςτιματοσ≫ δφνανται να 
καταβάλλονται, μζςω του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, 
εκνικοί και κοινοτικοί πόροι για τθ χρθματοδότθςθ ζργων και μελετϊν 
που υλοποιοφνται από αυτόν.≫ 
18. Σι διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 8 του π.δ. 
333/2000 (ΦΕΞ 278 Αϋ) καταργοφνται και θ παράγραφοσ 4 αυτοφ 
αναρικμείται ςε 2. 
19. Χτο τζλοσ τθσ υποπαραγράφου Γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 18 του ν. 
2190/1994 (ΦΕΞ 28 Αϋ) που προςτζκθκε με το άρκρο τζταρτο του ν. 
2779/1999 (ΦΕΞ 296 Αϋ) και διατθρικθκε ςε ιςχφ ωσ αυτοτελισ διάταξθ 
με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΞ 220 Αϋ), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: ≪Σι 
προθγοφμενεσ ρυκμίςεισ ιςχφουν και για τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ 
Διμων και Ξοινοτιτων ςτθν περιοχι των οποίων λειτουργοφν 
λιγνιτωρυχεία που εκμεταλλεφονται άλλεσ επιχειριςεισ εφόςον ο 
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λιγνίτθσ που παράγεται διατίκεται αποκλειςτικά ςτθ Δ.Ε.Θ. για τουσ 
ςτακμοφσ παραγωγισ τθσ.≫ 
20. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν που προκφπτουν από τθν εφαρμογι 
των διατάξεων του παρόντοσ, θ διάρκεια των ςυμβάςεων που ζχουν 
ςυναφκεί κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 10 του άρκρου 34 του ν. 3734/2009 
παρατείνεται ζωσ 31.12.2012. 
21. Πετά το εδάφιο (εε) τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ παρ. 6 του άρκρου 2 
του ν. 3010/2002 (ΦΕΞ 91 Αϋ) προςτίκεται το ακόλουκο εδάφιο (ςτςτ): 
≪(ςτςτ) Ξατά τθ μεταβατικι φάςθ μζχρι τθσ εγκρίςεωσ του Ειδικοφ 
Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 
Ωδατοκαλλιζργειεσ, ςφμφωνα με το ν. 2742/1999 (ΦΕΞ 207 Αϋ) και κατ’ 
ανϊτατο χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, 
για τθν ίδρυςθ νζων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, ι τθ 
μετεγκατάςταςθ, τον εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ ι τροποποίθςθ 
υφιςτάμενων μονάδων, ςε περιοχζσ που δεν ζχουν εγκρικεί 
χωροταξικά, ρυκμιςτικά και πολεοδομικά ςχζδια, ι άλλα ςχζδια 
χριςεων γθσ, θ απαιτοφμενθ – βάςει των διατάξεων του άρκρου 4 παρ. 
6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΞ 160 Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 
του ν. 3010/2002 (ΦΕΞ 91 Αϋ) – προκαταρκτικι περιβαλλοντικι 
εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ, γίνεται μετά από ςυνεκτίμθςθ των 
διακζςιμων ςτοιχείων του ευρφτερου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και 
κυρίωσ αυτϊν που απορρζουν από υφιςτάμενεσ ι υπό εξζλιξθ μελζτεσ 
χωροταξικοφ χαρακτιρα, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα αναφερόμενα ςτα 
ςθμεία ββϋ ζωσ εεϋ τθσ παραγράφου 6β του παραπάνω άρκρου.≫ 
Άρκρο 13 
Διάταξθ ςχετικά με τισ τιμζσ χονδρικισ των πετρελαιοειδών 
προϊόντων 
1. Θ παρ. 1 του άρκρου 20 του ν.3054/2002 (ΦΕΞ 230 Αϋ), όπωσ ιςχφει 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪1. Σι τιμζσ των πετρελαιοειδϊν προϊόντων που διατίκενται ςτθν 
εγχϊρια αγορά διαμορφϊνονται ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ 
ελεφκερα από τουσ αςκοφντεσ τθν εμπορία των προϊόντων αυτϊν. Για 
λόγουσ προςταςίασ του ανταγωνιςμοφ, οι κάτοχοι Άδειασ Διφλιςθσ και 
Άδειασ Διάκεςθσ Βιοκαυςίμων υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν ςτον 
Ωπουργό Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ και τθ Φ.Α.Ε. 
τον τρόπο με τον οποίο διαμορφϊνονται οι εργοςταςιακζσ (ex factory) 
τιμζσ των πετρελαιοειδϊν προϊόντων. Ψθν αυτι υποχρζωςθ ζχουν και οι 
εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν για τισ πραγματικζσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εκπτϊςεων ι άλλων διακανονιςμϊν) 
τιμζσ ςτισ οποίεσ διακζτουν τα πετρελαιοειδι προϊόντα ςτουσ 
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πρατθριοφχουσ ανά περιοχι. Τλα τα παραπάνω ςτοιχεία 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 
και Ξλιματικισ Αλλαγισ για λόγουσ άςκθςθσ τθσ πετρελαϊκισ πολιτικισ. 
Αν θ Φ.Α.Ε., από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν, κακϊσ και των 
ςτοιχείων που προκφπτουν από τισ τιμολθψίεσ, που διεξάγει το 
Ωπουργείο Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ και από το 
Υαρατθρθτιριο Ψιμϊν Ωγρϊν Ξαυςίμων, διαπιςτϊνει εναρμονιςμζνεσ 
πρακτικζσ ι άλλεσ ςτρεβλϊςεισ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ν.703/1977 (ΦΕΞ 278 Αϋ), όπωσ ιςχφει, διαβιβάηει το 
ταχφτερο δυνατόν τα ςτοιχεία αυτά ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ. Πε 
κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ραυτιλίασ και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 
ρυκμίηονται ιδίωσ θ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ και κοινοποίθςθσ των 
ανωτζρω ςτοιχείων, ο τρόποσ επεξεργαςίασ τουσ, κακϊσ και κάκε άλλο 
ςχετικό κζμα αναγκαίο για τθν εφαρμογι των προθγοφμενων 
διατάξεων.≫ 
2. Τπου ςτισ παραγράφουσ του άρκρου 20 του ν.3054/ 2000, όπωσ 
αυτό ιςχφει, αναφζρονται οι Ωπουργοί Σικονομίασ και Σικονομικϊν και 
Ανάπτυξθσ, νοοφνται οι Ωπουργοί Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ραυτιλίασ και Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 
3. Ψο πζμπτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 του 
ν.3335/2005 (ΦΕΞ 95 Αϋ), όπωσ αυτι ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ : 
≪Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ραυτιλίασ, Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ και 
Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται τα ςτοιχεία των 
κυρϊςεων και των ελζγχων που καταχωροφνται ςτο Υλθροφοριακό 
Χφςτθμα, ο χρόνοσ και θ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ και 
επικαιροποίθςθσ των ανωτζρω ςτοιχείων από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και 
κάκε άλλο ςχετικό κζμα.≫ 
Άρκρο 14 
Σροποποιιςεισ του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) 
1. Χτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 2971/2001 (ΦΕΞ 285 Αϋ) 
προςτίκεται φράςθ ωσ ακολοφκωσ: ≪οφτε ςε περιπτϊςεισ 
τοποκζτθςθσ υπογείων αγωγϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γενικά 
καλωδίων≫. 
2. Θ παρ. 9 του άρκρου 14 του ν. 2971/2001 που προςτζκθκε με τθν 
παρ. Δϋ του άρκρου 24 του ν. 3468/2006, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ 
του δικαιϊματοσ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, ςυνεχόμενου ι 
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παρακείμενου καλάςςιου χϊρου και πυκμζνα για τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
από Α.Υ.Ε. ςτο χερςαίο τμιμα τθσ χϊρασ, ςε νθςιά ι 
βραχονθςίδεσ. Χτισ εργαςίεσ αυτζσ, εκτόσ από όςεσ αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου, περιλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ 
υποςτακμϊν, κακϊσ και θ καταςκευι κάκε ζργου που κρίνεται 
αναγκαίο για τθ ςφνδεςθ ςτακμοφ Α.Υ.Ε. με το Χφςτθμα ι το Δίκτυο. Σι 
πρόνοιεσ αυτζσ ιςχφουν και για ζργα ενίςχυςθσ του Χυςτιματοσ 
Πεταφοράσ αλλά και για ζργα Διαςφνδεςθσ Ριςων με το Εκνικό 
Διαςυνδεδεμζνο Χφςτθμα Πεταφοράσ τα οποία κα εξυπθρετοφν και 
τθν αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των Α.Υ.Ε.. Χτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, κατά 
παρζκκλιςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2, ο ενδιαφερόμενοσ 
υποβάλλει αίτθςθ προσ τθν αρμόδια Ξτθματικι Ωπθρεςία μετά τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων του ςτακμοφ 
Α.Υ.Ε., ι του ζργου διαςφνδεςθσ ςυνοδευόμενθ από τθν εγκεκριμζνθ 
Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, ςτθν οποία πρζπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα ζργα για τα οποία ηθτείται θ παραχϊρθςθ του 
ανωτζρω δικαιϊματοσ. Θ Ξτθματικι Ωπθρεςία διαβιβάηει τθν αίτθςθ 
ςτο Γ.Ε.Ρ., το Ωπουργείο Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ 
και τθν αρμόδια υπθρεςία του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ, 
εκτόσ εάν οι υπθρεςίεσ αυτζσ ζχουν ιδθ γνωμοδοτιςει κατά τθν 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου και οι γνωμοδοτιςεισ τουσ 
ζχουν ςυνυποβλθκεί από τον ενδιαφερόμενο με τθν αίτθςθ. Πετά τθ 
ςυλλογι των γνωμϊν αυτϊν ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ προκεςμίασ δφο 
(2) μθνϊν από τθν περιζλευςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ τθσ ανωτζρω 
αίτθςθσ, θ αρμόδια Ξτθματικι Ωπθρεςία ενεργεί για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ παραχϊρθςθσ.≫ 
3. Χτο άρκρο 14 του ν. 2971/2001 προςτίκεται παράγραφοσ 10 ωσ εξισ: 
≪10. Σι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται για τισ 
εγκαταςτάςεισ αιολικϊν πάρκων ςτον εκνικό καλάςςιο χϊρο, ςφμφωνα 
με το άρκρο 6Α του ν. 3468/ 2006.≫ 
4.Ψο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 15 του ν.2971/2001 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
≪Θ απαγόρευςθ αυτι δεν καταλαμβάνει τθ μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ 
Σ.Ψ.Α. ςε αμιγι επιχείρθςθ του ιδίου Σ.Ψ.Α. οφτε τθν περίπτωςθ 
μεταβίβαςθσ των ζργων ςφνδεςθσ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςτον 
Ξφριο του Χυςτιματοσ ι του Δικτφου, όπωσ ορίηονται ςτο ν. 2773/ 1999 
(ΦΕΞ 286 Αϋ) και το άρκρο 11 του ν. 3468/2006 (ΦΕΞ129 Αϋ).≫ 
Άρκρο 15 
Πεταβατικζσ διατάξεισ 
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1. Θ προκεςμία για τθ χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ ςε ςτακμοφσ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. που διακζτουν 
άδεια παραγωγισ, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, παρατείνεται για ςυνολικό χρόνο τριάντα (30) μθνϊν, ο 
οποίοσ αρχίηει να υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ 
παραγωγισ. Αιτιςεισ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ άδειασ 
παραγωγισ που είχαν υποβλθκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, 
εξακολουκοφν να διζπονται από τισ ρυκμίςεισ αυτζσ και τάςςεται ςτθ 
Φ.Α.Ε. αποκλειςτικι προκεςμία ενόσ ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ για να αποφανκεί επί του περιεχομζνου τουσ. 
2. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ, ι τθ 
διαπίςτωςθ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ παραγωγισ, ι 
τθν τροποποίθςι τουσ καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου. Δεν απαιτείται θ υποβολι αίτθςθσ και θ ζκδοςθ 
απόφαςθσ τροποποίθςθσ επί εξαιρζςεων ι αδειϊν παραγωγισ που 
ζχουν ιδθ χορθγθκεί κατά τθ κζςθ του παρόντοσ ςε ιςχφ και αφοροφν 
ζργα τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3468/2006, όπωσ τροποποιείται με 
τθν παρ. 12 του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου, αλλά αρκεί γραπτι 
ενθμζρωςθ του αρμόδιου Διαχειριςτι. 
3. Για ζργα εγκατάςταςθσ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. τα οποία ζχουν λάβει κετικι γνωμοδότθςθ επί 
τθσ Υ.Υ.Ε.Α. ι κετικι γνωμοδότθςθ από τθ Φ.Α.Ε. ι βρίςκονται ςτο 
ςτάδιο τθσ Υροκαταρτικισ Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ, 
ςυντάςςεται από τθ Φ.Α.Ε. εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ ειδικόσ κατάλογοσ, ο οποίοσ αναρτάται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Φ.Α.Ε. και αποςτζλλεται ςτον Ωπουργό Υεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ για να αςκιςει τισ αρμοδιότθτζσ του 
μζςα ςτθν προκεςμία των είκοςι (20) θμερϊν που του παρζχει θ παρ. 2 
του άρκρου 3 του ν.3468/2006, όπωσ τροποποιείται με τθν παράγραφο 
2 του άρκρου 2 του παρόντοσ. Πετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
αυτισ ςυνεχίηεται θ αδειοδότθςθ βάςει ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ 
Γραμματείασ τθσ Φ.Α.Ε. και των διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι 
τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παραγωγισ από τθ Φ.Α.Ε., θ οποία λαμβάνει 
χϊρα μζςα ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
4. Για ζργα Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. που βρίςκονται ςε διαδικαςία 
προκαταρκτικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ (Υ.Υ.Ε.Α.) 
ι ζχουν ιδθ λάβει κετικι γνωμοδότθςθ επί τθσ Υ.Υ.Ε.Α., μετά τθ 
χοριγθςθ από τθ Γραμματεία τθσ Φ.Α.Ε. τθσ βεβαίωςθσ που 
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προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 ανωτζρω, ο φορζασ μπορεί να 
υποβάλει χωρίσ άλλθ προχπόκεςθ Π.Υ.Ε. για ζκδοςθ απόφαςθσ 
Ε.Υ.Σ.. Χτθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται γνωμοδότθςθ των 
υπθρεςιϊν που ζχουν ιδθ γνωμοδοτιςει ςτο ςτάδιο τθσ Υ.Υ.Ε.Α., 
εφόςον δεν ηιτθςαν ρθτά να γνωμοδοτιςουν εκ νζου κατά τθ 
διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ.. Θ Π.Υ.Ε. ςυντάςςεται και 
υποβάλλεται ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι κατ’ εφαρμογι των διατάξεων 
του παρόντοσ νόμου και μόνο, χωρίσ να υποχρεοφται 
να περιλαμβάνει τυχόν πρόςκετεσ προχποκζςεισ ι μελζτεσ που ζχουν 
τεκεί με τθ κετικι γνωμοδότθςθ επί τθσ Υ.Υ.Ε.Α. αν υπάρχει, οι οποίεσ 
ςυμπλθρϊνονται από το φορζα πριν τθ χοριγθςθ τθσ Ε.Υ.Σ.. 
5. Σι φορείσ των ζργων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 
υποβάλουν αίτθςθ για τθ χοριγθςθ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ μζςα ςε δφο 
(2) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του καταλόγου τθσ παραγράφου 3 από τθ 
Φ.Α.Ε.. Σι αιτιςεισ αυτζσ και οι εκκρεμείσ αιτιςεισ για χοριγθςθ 
Υροςφοράσ Χφνδεςθσ καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
νόμου και εξετάηονται από τον αρμόδιο διαχειριςτι χωρίσ να απαιτείται 
Υ.Υ.Ε.Α.. Ειδικά οι αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ, ςε 
περιοχζσ όπου, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 
ζχουν ενταχκεί ςε εγκεκριμζνθ Π.Α.Χ.Π. ζργα επζκταςθσ ι ενίςχυςθσ 
του Χυςτιματοσ από τα οποία δθμιουργείται πρόςκετοσ θλεκτρικόσ 
χϊροσ για τθ διαςφνδεςθ ζργων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α., ικανοποιοφνται από τον Δ.Ε.Χ.Π.Θ.Ε. μζςα ςε 
τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του καταλόγου τθσ παραγράφου 3 
από τθ Φ.Α.Ε. μζχρι κορεςμοφ των μελλοντικϊν αυτϊν ζργων του 
Χυςτιματοσ, εφόςον πρόκειται για ςτακμοφσ οι οποίοι: 
α. είχαν υποβάλει αίτθμα για τθ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ ι τθν 
ζκδοςθ απόφαςθσ εξαίρεςθσ ςε χρόνο που υπιρχε διακζςιμοσ 
θλεκτρικόσ χϊροσ. Χτο χϊρο αυτόν ςυνυπολογίηεται και ο πρόςκετοσ 
θλεκτρικόσ χϊροσ που δθμιουργείται από τα ζργα του Χυςτιματοσ που 
περιλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ και ςε ιςχφ Π.Α.Χ.Π. κατά τθ 
χρονικι ςτιγμι υποβολισ του αιτιματοσ ι 
β. διακζτουν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου άδεια 
παραγωγισ ι απόφαςθ εξαίρεςθσ. Σ αρμόδιοσ Διαχειριςτισ αρχίηει να 
εξετάηει τα αιτιματα τθσ παροφςασ παραγράφου, μετά τθν πάροδο δφο 
(2) μθνϊν από τθν ανάρτθςθ του πίνακα τθσ παραγράφου 3 του 
παρόντοσ νόμου από τθ Φ.Α.Ε. κατά ςειρά προτεραιότθτασ, με βάςθ τθν 
θμερομθνία προϊκθςθσ του ςχετικοφ φακζλου από τθ Φ.Α.Ε. για 
Υ.Υ.Ε.Α. ι τθν ζκδοςθ τθσ διαπιςτωτικισ απόφαςθσ εξαίρεςθσ. 
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6. Θ εξζταςθ νζων αιτθμάτων ςτακμϊν Α.Υ.Ε. από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ Φ.Α.Ε., οι Υεριφζρειεσ και οι 
Διαχειριςτζσ, για τουσ οποίουσ δεν είχε υποβλθκεί ςτθ Φ.Α.Ε. αίτθμα για 
ζκδοςθ άδειασ παραγωγισ ι αίτθμα εξαίρεςθσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του παρόντοσ, ξεκινά μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ που προβλζπεται 
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 3468/2006, 
όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 1 του παρόντοσ νόμου, και γίνεται 
κατά το δυνατό με βάςθ τθν αναλογία ιςχφοσ που ορίηει. Πζχρι τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Ξλιματικισ Αλλαγισ επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ: 
α) θ εξζταςθ νζων αιτιςεων ςτακμϊν Α.Υ.Ε. που εγκακίςτανται ςε 
κτίρια και ςτζγαςτρα, 
β) θ εξζταςθ, κατά προτεραιότθτα, νζων αιτιςεων από πρόςωπα που 
είναι επαγγελματίεσ αγρότεσ, όπωσ αυτοί ορίηονται με ςχετικι 
απόφαςθ του Ωπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων εφόςον 
πρόκειται για ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε εκτάςεισ 
ιδιοκτθςίασ τουσ, εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ ζωσ 100 ΞW. Δεν επιτρζπεται 
θ μεταβίβαςθ των ςτακμϊν τθσ περίπτωςθσ αυτισ πριν από τθν 
πάροδο πενταετίασ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, εκτόσ αν 
πρόκειται για μεταβίβαςθ λόγω κλθρονομικισ διαδοχισ, 
γ) μετά πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
νόμου, θ εξζταςθ νζων αιτιςεων από όςουσ εξαιροφνται και από τθν 
υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ι άλλθσ 
διαπιςτωτικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 3468/2006 
(ΦΕΞ 129 Αϋ) όπωσ αντικακίςταται με το άρκρο 2 παράγραφοσ 12 του 
παρόντοσ νόμου και από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ Ε.Υ.Σ. 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3468/2006, όπωσ αντικακίςταται με το 
άρκρο 3 παράγραφοσ 13 του παρόντοσ νόμου, 
δ) θ εξζταςθ νζων αιτιςεων ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ από βιομάηα, 
ςτθν οποία δεν περιλαμβάνεται το βιοαπαδομιςιμο κλάςμα αςτικϊν 
αποβλιτων. 
7. Σ αρμόδιοσ Διαχειριςτισ οφείλει μζςα ςε ζνα μινα από τθν ιςχφ του 
παρόντοσ να αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα του πίνακα με όλα τα ζργα 
εγκατάςταςθσ ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε., 
των οποίων οι Υροςφορζσ Χφνδεςθσ ςτο Χφςτθμα ι το Δίκτυο ζπαυςαν 
αυτοδικαίωσ να ιςχφουν ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 28 του ν. 
3734/2009. 
8. Πε τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 7, Υροςφορά Χφνδεςθσ ιςχυρι 
κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου δεςμεφει τον Διαχειριςτι 
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για όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 
2 του άρκρου 28 του ν. 3734/2009. Εφόςον κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 
ιςχφοσ τθσ, ο ςτακμόσ τον οποίο αφορά ζχει λάβει Ε.Υ.Σ., θ Υροςφορά 
Χφνδεςθσ παραμζνει δεςμευτικι για τον αρμόδιο Διαχειριςτι ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 8 του ν. 
3468/2006, όπωσ τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 
9. Πε τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 8, το άρκρο 11 του ν. 3468/2006, 
όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 4 παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου, 
καταλαμβάνει και όλα τα ζργα ςφνδεςθσ ζργων Α.Υ.Ε., τα οποία δεν 
ζχουν μεταβιβαςτεί ςτον Ξφριο του Χυςτιματοσ ι του Δικτφου. 
10. Χτισ εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ Ε.Υ.Σ. ςε ςτακμοφσ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Υ.Ε. ι Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ι ςτα ςυνοδά 
αυτϊν ζργα ςφνδεςθσ και οδοποιίασ, εφόςον ζχει ιδθ γνωμοδοτιςει θ 
αρμόδια δαςικι αρχι ωσ προσ τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ ςε δαςικι 
ζκταςθ, κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 58 του ν. 998/1979, θ απόφαςθ 
Ε.Υ.Σ. εκδίδεται με ενςωματωμζνθ τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ, ςφμφωνα 
με τισ προϊςχφςαςεσ διατάξεισ. 
11. Εκκρεμείσ αιτιςεισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ ςε δαςικζσ 
εκτάςεισ για τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ από Α.Υ.Ε. ι 
Χ.Θ.Κ.Ω.Α. ι για τα ςυνοδά αυτϊν ζργα ςφνδεςθσ και οδοποιίασ, ωσ 
προσ τα οποία ζχει εκδοκεί ιδθ απόφαςθ Ε.Υ.Σ. ςφμφωνα με τισ 
προϊςχφςαςεσ διατάξεισ του ν. 3468/2006, εξετάηονται κατά τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και θ ζγκριςθ επζμβαςθσ εκδίδεται 
αυτοτελϊσ και δεν ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ Ε.Υ.Σ.. 
12. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ εξετάηονται 
κατά τισ διατάξεισ που ίςχυαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 
νόμου. 
13. Τλεσ οι λοιπζσ περιπτϊςεισ ζργων Α.Υ.Ε., για τα οποία δεν ζχει 
εκδοκεί άδεια εγκατάςταςθσ ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 
νόμου, διζπονται από τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ. 
14. Σι παραγωγοί που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 27Α του ν. 3734/2009, οφείλουν να αςκιςουν το αναφερόμενο 
ςτθ διάταξθ αυτι δικαίωμα επιλογισ μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) 
μθνϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου με ζγγραφθ 
ενθμζρωςθ του αρμόδιου Διαχειριςτι και του Ωπουργοφ 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. Πετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, κεωρείται ότι ο παραγωγόσ επζλεξε 
να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ. 
15. Φορείσ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ από Α.Υ.Ε. που ζχουν 
αξιολογθκεί από τθ Φ.Α.Ε. ςτο κριτιριο που προβλζπεται ςτθν 
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περίπτωςθ (η) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006 και ζχουν 
προωκθκεί από τθ Φ.Α.Ε. για προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ 
και αξιολόγθςθ ι ζχουν εξαιρεκεί από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ άδειασ 
παραγωγισ πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, δεν 
υποχρεοφνται να καταβάλουν ςτον αρμόδιο Διαχειριςτι τθν εγγφθςθ 
που ορίηεται ςτθν παρ. 16 του άρκρου 8 του ν. 3468/2006, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ 
νόμου. 
16. Αιτιςεισ για χοριγθςθ αδειϊν φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν επί των 
οποίων, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ Φ.Α.Ε. ζχει 
γνωμοδοτιςει αρνθτικά προσ τον Ωπουργό αποκλειςτικά λόγω μθ 
πλιρωςθσ του κριτθρίου (η) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3468/2006, 
μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ άρςθσ αδειϊν 
τθσ 24.3.2008 (Δ6/Φ1/ΣΛΞ 7037− 24.3.2008), επαναξιολογοφνται από τθ 
Φ.Α.Ε. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, φςτερα από 
αίτθμα του ενδιαφερομζνου, που υποβάλλεται εντόσ δφο (2) μθνϊν 
από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
17.α) Πετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ δεν υποβάλλονται αιτιςεισ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από καλάςςιεσ αιολικζσ 
εγκαταςτάςεισ. Εκκρεμείσ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί παραδεκτϊσ, 
δεν ςυμπλθρϊνονται με νζα ςτοιχεία και εξετάηονται από τθ Φ.Α.Ε., 
εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν, ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ και το 
κριτιριο (ε) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του 
ν. 3468/2006, όπωσ τροποποιείται με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 
του παρόντοσ νόμου. Αιτιςεισ που δεν ικανοποιοφν τισ ανωτζρω 
προχποκζςεισ απορρίπτονται, διαφορετικά εκδίδεται διαπιςτωτικι 
πράξθ τθσ Φ.Α.Ε. αναφορικά με τθν πλιρωςθ του κριτθρίου (ε) και τθν 
ακριβι κζςθ τθσ αιτθκείςασ εγκατάςταςθσ. Ξατά τθν προκιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ τθσ παρ. 6 του άρκρου 6Α του ν. 3468/2006, που 
προςτζκθκε με το άρκρο 6 του παρόντοσ νόμου, για τθν εγκατάςταςθ 
καλάςςιου αιολικοφ πάρκου ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ, ςτα κριτιρια 
επιλογισ διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 6Α και τουσ τυχόν ειδικοφσ όρουσ τθσ 
προκιρυξθσ, ςυνεκτιμωμζνθσ τθσ διαπιςτωτικισ πράξθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφορά ςε 
εγκατάςταςθ καλάςςιασ αιολικισ μονάδασ ςτθν ίδια κζςθ και ο 
υποψιφιοσ που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είναι ο αρχικόσ δικαιοφχοσ 
τθσ πράξθσ αυτισ. 
β) Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από αιολικά πάρκα που χωροκετοφνται εν μζρει ςτο χερςαίο 
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και εν μζρει ςτο καλάςςιο χϊρο, προωκοφνται από τθ Φ.Α.Ε. προσ 
εξζταςθ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, μόνο για το χερςαίο 
τμιμα αυτϊν. 
Άρκρο 16 
Οατομεία ςχιςτολικικϊν πλακϊν 
1. Ρομικά και φυςικά πρόςωπα που εκμεταλλεφονται λατομεία 
ςχιςτολικικϊν πλακϊν, τα οποία ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
άρκρου 34 του ν. 2115/1993 (ΦΕΞ 15 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 2702/1999 (ΦΕΞ 70 Αϋ), εφόςον μζχρι 
ςιμερα δεν ζχουν λάβει άδεια εκμετάλλευςθσ ι δεν ζχουν ςυνάψει 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ με το Δθμόςιο, κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 
9 του ν. 1428/1984, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 9 του ν. 
2115/1993, δφνανται να ςυνεχίςουν τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων 
αυτϊν υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 
α) είχαν κατακζςει αίτθςθ ςτο αρμόδιο Δαςαρχείο για τθν αναγνϊριςθ 
τθσ κυριότθτασ εντόσ τθσ προκεςμίασ που όριηαν είτε το άρκρο 34 του 
ν. 2115/1993 είτε το άρκρο 14 του ν. 2702/1999, και 
β) ζχουν ιδθ υποβάλλει ι υποβάλλουν αρμοδίωσ, εντόσ προκεςμίασ 
δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ: 
1. Αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ, 
2. Ψεχνικι Πελζτθ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 1428/1984 (ΦΕΞ 43 
Αϋ), 
3. Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, και 
4. Αίτθςθ για τθ ςφναψθ απευκείασ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, αν πρόκειται 
για δθμόςιο λατομείο ι αίτθςθ για αναγνϊριςθ τθσ ζκταςθσ. Ψθν 
αίτθςθ μπορεί να υποβάλλουν οι εκμεταλλευτζσ ςτθν περίπτωςθ που 
δεν είναι ιδιοκτιτεσ των εκτάςεων, αλλά διακζτουν μιςκωτιρια 
ςυμβόλαια και εξουςιοδότθςθ των φερόμενων ιδιοκτθτϊν. 
2. Σι χωρικά αρμόδιεσ διευκφνςεισ περιβάλλοντοσ εξετάηουν κατά 
προτεραιότθτα τισ Πελζτεσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Π.Υ.Ε.) 
λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν τθσ παραγράφου 1, ϊςτε να 
εκδοκοφν Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Α.Ε.Υ.Σ.) το 
αργότερο εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν κατάκεςι τουσ. Εφόςον, μζςα 
ςτο διάςτθμα αυτό δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζγκριςθσ 
περιβαλλοντικϊν όρων διακόπτεται θ λειτουργία τουσ. 
3. Θ κατά τθν παράγραφο 1 εκμετάλλευςθ παφει αυτοδικαίωσ αν εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) ετϊν από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω 
δίμθνθσ προκεςμίασ δεν χορθγθκεί ςτουσ αιτιςαντεσ θ άδεια 
εκμετάλλευςθσ ι, αν πρόκειται για δθμόςιο λατομείο, δεν ςυναφκεί θ 
αιτθκείςα ςφμβαςθ απευκείασ μίςκωςθσ με το Δθμόςιο. Χτθν 



 

162 
 

περίπτωςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ με το Δθμόςιο, προχπόκεςθ για τθν 
ενεργοποίθςι τθσ είναι θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ πιςτωτικοφ 
ιδρφματοσ για τα οφειλόμενα ςτο Δθμόςιο μιςκϊματα τθσ περιόδου 
ζωσ τθν επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ των 
εκτάςεων ςτισ οποίεσ διενεργείται θ εκμετάλλευςθ των λατομείων τθσ 
παραγράφου 1. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 
και Ξλιματικισ Αλλαγισ κακορίηονται το περιεχόμενο τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςε ςυνάρτθςθ με το μίςκωμα, θ διάρκειά τθσ, οι όροι 
κατάπτωςθσ αυτισ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 
4. Ψο Χυμβοφλιο Λδιοκτθςίασ Δαςϊν (Χ.Λ.Δ.), ςτο οποίο ζχουν υποβλθκεί 
αιτιςεισ αναγνϊριςθσ κυριότθτασ ι άλλου εμπράγματοσ δικαιϊματοσ, 
ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 34 του ν. 2115/1993 οφείλει να 
εκδϊςει ςχετικι απόφαςθ το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 
Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του 
Ανακεωρθτικοφ Χυμβουλίου Λδιοκτθςίασ Δαςϊν. 
5. Για τα πρόςτιμα που ζχουν επιβλθκεί ςτα παραπάνω λατομεία και 
δεν ςχετίηονται με τισ διατάξεισ του ν. 1650/1986 αναςτζλλεται θ 
καταβολι τουσ μζχρι τθν επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ. Χτθν 
περίπτωςθ που οι εκτάςεισ αναγνωριςτοφν ωσ ιδιωτικζσ τα πρόςτιμα 
διαγράφονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, καταβάλλονται ςε ζξι (6) 
ιςόποςεσ δόςεισ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία αναγνϊριςθσ τθσ 
κυριότθτασ. 
Άρκρο 17 
Κζματα χωροκζτθςθσ εγκαταςτάςεων Α.Υ.Ε. Χτο άρκρο 9 του ν. 
2742/1999 ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 3, προςτίκεται το ακόλουκο 
εδάφιο, ωσ εξισ: 
≪Διοικθτικζσ άδειεσ που αφοροφν ςτθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, 
εγκατάςταςθ και λειτουργία ζργων Α.Υ.Ε. και ακυρϊκθκαν, λόγω 
αντίκεςισ τουσ με τισ χριςεισ γθσ ςφμφωνα με τθ χωροταξικι ι 
πολεοδομικι νομοκεςία που ίςχυε κατά το χρόνο ζκδοςισ τουσ, 
επανεξετάηονται αποκλειςτικά ωσ προσ τουσ λόγουσ αυτοφσ και 
επανεκδίδονται υποχρεωτικά εφόςον με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και 
τισ τροποποιιςεισ που ειςάγει, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ είναι 
πλζον ςυμβατζσ με τισ εν λόγω χριςεισ γθσ. Σι ενδιάμεςεσ εγκρίςεισ ι 
ςυναινζςεισ που αποτελοφςαν νόμιμθ βάςθ για τθν αρχικι ζκδοςι τουσ 
παραμζνουν ςε ιςχφ. Θ επανζκδοςθ των αδειϊν γίνεται εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν μετά από τθν αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου.≫ 
Άρκρο 18 
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Ξαταργοφμενεσ διατάξεισ Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ 
καταργείται 
κάκε γενικι και ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ ι ρυκμίηει διαφορετικά τα κζματα που αποτελοφν 
αντικείμενο αυτοφ. 
Άρκρο 19 
Ζναρξθ ιςχφοσ Θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι 
του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά 
ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του. Υαραγγζλλομε τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ και τθν εκτζλεςι του ωσ 
νόμου του Ξράτουσ. 
Aκινα, 3 Λουνίου 2010 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΑ ΓΦΑΦΕΛΑ ΥΩΟΘΧΘΧ Φ.Ε.Ξ.ΨΛΠΘ ΥΩΟΘΧΘΧ ΦΩΟΟΩΡ ΨΘΧ 
ΕΦΘΠΕΦΛΔΣΧ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΕΩΧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


