
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 11.4.1995

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Τ Υ Π Ο Υ

Ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου εδήλωσε γο

εξής :

Είναι έτοιμο το σχέδιο της Υπουργικής απόφασης η οποία, σε εκτέλεση του 
ν. 2244/94 για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, συμπληρώνει το αναγκαίο θεσμικό 
πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ, ρυθμίζοντας :

α. Τη διαδικασία και τα δικαιολογηηκά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών
εγκατάσιασης__και__ λειτοοργίας._σταθμών__ινΐεκτροι.ιαραγωγη_ς^αιιο_ ΑΓΙΕ____και
συμιιαμαγωγης,

6. Γους γενικούς τεχνικούς και οικονομικούς όρους των συμβάσεων μεταξύ 
ικχραγωγών και ΔΕΗ, τα τιμολόγια και τους όρους διασύνδεσης με το δίκτυο.

Τα κυμιωιερα σημεία της Υπουργικής αυτής απόφασης είναι:

Ρυθμίζονται τα σχετικά ζητήματα με ενιαίο και σαφή τρόπο και καταργείται η 
πληθώρα αλληλοσυμιιληρούμενων και ευ μέρει αντιφατικών ρυθμίσεων που ίσχυε 
μέχρι τώρα.

θεσμοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας τοι 
ΥΒΕΤ να λειτουργεί σε τακτές προθεσμίες ως μοναδική διεύθυνση στην οποία 
απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
από ΑΠΕ ή συμπαραγωγής (ONE STOP SHOP).
Η συγκέντρωση των απαιτουμέυων δικαιολογητικώυ από τις άλλες κρατικές 
υπηρεσίες είναι έργο του ΥΒΕΤ και όχι πιά των ενδιαφερομένων.

Καταγράφονται επακριβώς όλα τα αιιαιτούμευα δικαιολογητικά ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη νομιμότητα ι ων αδειών που εκδίδονται

Καταργείται η ανάγκη χορήγησης οικοδομικής άδειας για τα μη δομικά μέρη 
των αιολικών και ηλιακών σταθμών. Παράλληλα σε συνεννόηση με: ιο ΥΠΕΧΩΛί 
συζητείται η ολική κατάργηση της απαίτησης οικοδομικής άδειας για τους σταθμούς
αυιους.
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Θεσμοθετούνται δυο ολοκληρωμένοι τύποι συμβάσεων μεταξύ 
Αυτοπαραγωγού και ΔΕΗ καθώς και μεταξύ Ανεξάρτητου Παραγωγού και 
ΔΕΗ.

Σπς συμβάσεις αυτές θεσπίζεται:

η υποχρεωτική αγορά από την ΔΕΗ της προηγούμενης ενέργειας (ή 
περίσσειας) εκτός από την περίπτωση αντικειμενικής, σαφώς οριζόμενης, τεχνικής 
αδυναμίας του δικτύου να την απορροφήσει

υποχρεωτική διασύνδεση του ιιαραγωγού με το δίκτυο της ΔΕΗ σε τακτή 
προθεσμία έξι μηνών με μέριμνα της ΔΕΗ και δαπάνη του παραγωγού.

απλή και αμοιβαία ελεγχόμενη διαδικασία μέτρησης της παρεχόμενης (και 
καταναλισκόμενης) ενέργειας.

απλός και ενιαίος τρόπος τιμολόγησης της ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ, ως 
ποσοστό συγκεκριμένου καταναλωτικού τιμολογίου της ΔΕΗ.

απλός και ενιαίος τρόπος τιμολόγησης της παρεχόμενης ισοδυνάμου 
ισχύος(ενεργού και αέργου).


