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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας εδήλωσε τα εξής:

Σα ς παραδίδω σήμερα το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτροπαραγωγή από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμβατικά Καύσιμα ως και την 
αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει. Τα κείμενα αυτά απεστάλησαν και 
στους σχετικούς με το άνω αντικείμενο φορείς, όπως ΔΕΗ, ΚΑΠΕ, Τ Ε Ε  
κλπ. προκειμένου να εκφράσουν γνώμη πριν την κατάθεσή του στη Βουλή 
των Ελλήνων προς ψήφιση.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αντικαθίσταται ο ν. 1559/1985, ο οποίος, 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπήρξε πρωτοποριακός και 
μάλιστα όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η φιλοσοφία του ν. 1559/85 είχε ως θεμέλιο την δυνατότητα 
ηλεκτροπαραγωγής από Α .Π .Ε . όταν ο παραγωγός αυτοκαταναλίσκει την 
παραγόμενη από αυτόν ενέργεια. Μόνον για τους OTA και τις επιχειρήσεις 
τους προβλεπόταν το δικαίωμα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε με μόνο 
σκοπό την πώλησή της στη ΔΕΗ.

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της αξιοποίησης των Α .Π .Ε . 
για τούτο άλλωστε και μέχρι σήμερα ο αριθμός των σχετικών αδειών ήταν 
μειωμένος, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές δυνατότητες που 
παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα αυτό.

Η ανάγκη όμως εκμετάλλευσης αυτών των πηγών ενέργειας είναι 
επιτακτική για τους ακόλουθους λόγους:

αποτελούν εγχώριες πηγές ενέργειας ουσιαστικά ανεξάντλητες, οι 
οποίες συμβάλλουν στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας.

είναι φιλικές προς το περιβάλλον, το οποίο προστατεύουν, 
μειώνοντας μάλιστα τις εκπομπές του C02.

Συνδέονται με τις τοπικές κλιματολογικές και γεωλογικές 
συνθήκες, που ευνοούν την αποκεντρωμένη διαχείριση, για τούτο 
και μπορούν να προωθήσουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας ως και για 
ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας και βιομηχανίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιώξεις αυτές στο προτεινόμενο σχέδιο 
νόμου πρυτανεύει η φιλοσοφία της αξιοποίησης των Α .Π .Ε., όπου είναι 
δυνατόν να γίνει τούτο και από οποιονδήποτε μπορεί να πράξει τούτο. 
Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους είτε από αυτοπαραγωγούς 
είτε από ανεξάρτητους παραγωγούς.



Ταυτόχρονα διευρύνονται οι δυνατότητες συμπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας στα πλαίσια της πολιτικής της ορθολογικής 
χρήσης ενέργειας που προωθεί η Κυβέρνηση.

Αυτές οι βασικές διαφορές καθώς και οι επιμέρους ρυθμίσεις που 
απορρέουν από αυτές επιβάλλουν μία νέα πρόταση νόμου και όχι την 
τροποποίηση του ν. 1559/85.

Τέλος, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου 
καταργείται ο ν. 2165/1993 και αποκαθίσταται η ΔΕΗ στο αποκλειστικό 
προνόμιο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
επιπλέον δε και της εισαγωγής και εξαγωγής αυτής.



Σ X Ε α I ο Ν Ο Μ Ο Υ

Ρύθμιση θευάτων Ηλεκτροπαραγωγής1 απο Ανανεώσιμες ΓΙηγέο 
Ενέργειας, απο Συμβατικά Καύσιμα και, άλλες διατάξεις.

Αρθρο ί 

Προνόμιο ΟΕΗ

Η ρημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ύΕΗ) έχει, το αποκλειστικό 
δικαίωσα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο οποιαδήποτε 
πηγή, της εισαγωγής ή εξαγωγής της και της μεταφοράς και 
διανομής της σε όλη τη χώρα.

Αρθρο Ξ 

Εξαιρέσεις

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας. Ενέργειας και
Τεχνολογίας μπορεί να επιτρέπεται στις περιπτώσεις των 
έίρθρων 3 έως και 8 του παρόντος νόμου, η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθυό που ανήκει σε φυσικό ή νουικό πρόσωπο. 
Κατά την έννοια του Νόμου αυτού-

α) αυτοπαραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας θεωρείται εκείνος 
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των 
δικών ταυ αναγκών. όιακοίνεται σε ’’συνδεδεμένο" ή 
αυτόνουο” ανάλογα εάν είναι συνδεδεμένος ή όχι με το 
δίκτυο της ύΕΗ.

δ) ανεξάρτητος παραγωγός Ηλεκτρικήε Ενέργειας'θεωρείται 
εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη 
διαθέτει αποκλειστικά στη όΕΗ.

Αρθρο 3
Η Αυτοπαααγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας επιτρέπεται 

α) απο αυτόνομους σταθμούς,

5) απο σταθμούς παραγωγής που συνδέονται με τα δίκτυα 
της όΕΗ και ανήκουν σε αυτοπαραγωγούς και
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Η αυταπαραγυγή ηλεκτρικής: ενέργειας· απο αυτόνομους: 
σταθμούς επ ι τρέπεται ■

α) fuá εκμετάλλευση αιολικής; ή ηλιακής ενέργειας- ή 
βιομάζας .

β) Για την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το 
δ ι κ α ϊ ω μ α ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ ση ς τ ο υ σ χ ε τ ι κ ο ύ γ ε ω θ ε ρ μ ι κ ο ύ
δυναμικού έχει παραχωρήθει στον ενδιαφερόμενο, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάζεις.

γ> Για την εκμετάλλευση ενέργειας απο τη θάλασσα, και

δ) Για την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 2 M W .
Για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης του παραπάνω ορίου 
και μικρότερης η ίσης των 5 MW επιτρέπεται, εφοσον 
αυτοί δεν είναι ενταγμένοι στο δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης της ύΕΗ το οποίο ισχύει την ημερομηνία 
υποβολής απο τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματος 
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ε ν έ ρ γ ε ι α ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς .

Επιτρέπεται επίσης η αυτοπαραγωγή 
α υ τ ό ν ο μ ο υ ς θ ε ρ μ ι κ α ύ ς στ α θ μ ο ύ ς π ο υ 
καύσιμα :

ηλεκτρικής ενέργειας απο 
λ ειτουργούν μ ε συμβατικά

ενέργειας, 
να καλύωει

αν
τις

α) Σε καταναλωτές ηλεκτρικής 
προσωρινή αδυναμία της ϋΕΗ 
τους.
Εφ'όσον η όΕΗ αναπτύξει τη σχετική ικ
υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια ύ /
Υ πουργείαυ Βιομηχαν ί ας, Ενερ γ εί ας κ αι Τ ε χ νολο 
0 αυτοπαραγωγός μέσα σε δέκα χρόνια απο την 
σ'αυτόν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε 
και Τεχνολογίας, διακόπτει την αυτοπαραγωγή 
συνδέεται με τα δίκτυα της ΡΕΗ.

υπάρχει
ανάγκες

ανότητα, 
νση ταυ 
γίας .
επίδοση 

νεργε ί ας 
ταυ και

β) Σε ενδιαφερομένους για κατανάλωση ηλεκτρικής 
ε ν έ ρ γ ε ι α ς , α ν η ο ι κ ο ν α μ ι κ ή επιβάρυνσή τους γ ι α τ η ν 
επέκταση των δικτύων της DEH μέχρι τις εγκαταστάσεις 
τους κρίνεται απο την αρμόδια ü/νση του Υπουργείου 
Β ι α μ η χ α ν ί α ς Ε ν ε ο γ ε ι α ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς . υ π έ ρ μ ε τ ρ η .
Στη περίπτωση αυτή, η συνολική ισχύς του σταθμού τους 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 K.W .



- ο -

γ) Σε κατόχους αυτόνομων σταθιαών που λειτουργούν lío 
αιολική ή ηλιακή ενέργεια ή bιαμάΖα η γεωθερμία ή 
υδραυλική ενέργεια σπο θάλασσα, αν ο θερμικός1 σταθμάς 
ευ ναι. εφεδρικός και η ισχύς του δεν υπεοβαίνει την 
ισχύ του κύριου σταθμού.

Αρθρο 5

Η αυταπαααχωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο σταθμούς παραγωγής 
που συνδέονται με τα δίκτυα της ύΕΗ επιτρέπεται, εφόσον 
τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης με τα δίκτυα της 
ύΕΗ και λειτουργούν με εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής 
ενέργειας ή Βιομάέας ή ενέργειας απο τη θάλασσα ή 
γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου δυναμικού. με τις 
προϋποθέσεις των περιπτώσεων 6 και δ. της παρ. 1 του
προηγούμενου άρθοαυ.

Αρθρο &

1. Ως συμπαοαγωγή κατά την έννοια των διατέίΐεων του παρόντος 
νόσου θεωρείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
ακόλουθους τρόπους:

α) συνδυασμό παραγωγής θερμότητας ή και ψύξης απο 
συμδατικ¿! ή ¿(λλα καύσιμα.

Β) ενεργειακή αξιοποίηση των υποπαραγωγών βιομηχανικού 
κυκλώματος. Ως υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα - 
κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας τα οποία 
αποδεσμεύονται απο την παραγωγική διαδικασία.

γ) ανάκτηση απαρριπτόμενης θερμότητας.

Ξ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών συμπαραγωγής, αυτόνομων 
ή συνδεόυενων με τα δίκτυα της όΕΗ. ισχύος το πολύ ίσης με 
τη θερμική και ψυκτική ισχύ των εγκαταστάσεων του 
αυτοπαραγωγού στην περίπτωση α και χωρίς περιορισμό ισχύος 
σττις περιπτώσεις β και γ της προηγούμενης παραγράφου.



Ανεξάρτητη Παραγωγή Ηλεκτρικής· Ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής· ενέργειας απο σταθμούς που συνδέονται 
με τα δίκτυα της ΑΕΗ και ανήκουν σε "ανεξάρτητους παραγωγούς" 
ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται με χρήση αιολικής ή ηλιακής 
ενέργειας ή Βιομάζας ή ενέργειας απο τη θάλασσα και με όρια 
ισχύος μέχρι 50 M W . ή γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου 
δυναμικού με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και δ , της 
παρ. 1 του άρθρου 4 .

Αρθρο 8
Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
με σκοπό τη λειτουργία τους μόνο σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας απο τη ϋΕΗ, λόγω βλάβης ή 
αδυναμίας των εγκαταστάσεων της. Για τη λειτουργία των 
σταθυιών αυτών απαιτείται η σύναψη συμφωνίας με τη ύΕΗ.

Αρθρο 9

ύιάθεση ηλεκτρικής ενέργειας

I. Απαγορεύεται στους αυτοπαραγωγούς και ανεξάρτητους 
παραγωγούς να διαθέτουν σε τρίτους ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται απο σταθμούς τους.

Ξ. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας του αυτοπαραγυγού και η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο τους ανεξάρτητους 
παραγωγούς, διατίθεται αποκλειστικά στη ÜEH , σύμφωνα με 
τους όρους σχετικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ τους. 
Η ΑΕΗ έχει την υποχρέωση να αγοράζει την ηλεκτρική 
ενέργεια εκτός εαν, και μόνο προκειμένου για πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια απο αυτοπαραγωγό, οι τοπικές συνθήκες 
δεν επιτρέπουν τη διάθεσή της στην κατανάλωση.

3. Με τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγυγού ή 
ανεξαρτήτου παραγωγού και της ώΕΗ , αυθμίζονται και οι 
τεχνικοί και οι οικονομικοί όροι διασύνδεσης και διάθεσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας στη όΕΗ.

4. Ειδικά ως προς τους αυτοπαραγωγούς, οι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής τους εγκαθίστανται και λειτουργούν σε 
γήπεδο του οπαίου έχουν την αποκλειστική χρήση, δυνάμει 
εμπραγμάτου δικαιώματος ή συμβάσεως μισθώσεως.



Στις περί, πτώσειο σταθμών αυταπαοαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές, το γήπεδα όπου είναι 
εγκατεστημένος ο σταθμός δεν απαιτείται να είναι όμορο με 
το γήπεδο οπού γίνεται η κατανάλωση. Η παραγόμενη απο τον 
αυτοπαραγωγό ηλεκτρική ενέργεια συμψηφίζεται με την 
ηλεκτρική ενέργεια που αυτός καταναλώνει στις 
εγκαταστάσεις του και εφόσον η παραγωγή και η κατανάλωση 
πραγματοποιούνται στο ίδιο σύστημα μεταφοράς και διανομής. 
0 συμψηφισμός διενεργείται κατά το χρόνο που η ΟΕΗ ορίζει 
κάθε φορά για την μέτρηση της καταναλώσεως του
αυταπαραγωγού και σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο
κατανάλωσης. Το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής 
έως το δίκτυο της όΕΗ, υποχρεαώται να το κατασκευάσει ή 
τελευταία με δαπάνες του αυταπαραγωγού.

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τους που 
λειτουργούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μπορούν να 
διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές οικισμών, αν ο 
οικισμός δεν συνδέεται με τα δίκτυα της ύΕΗ.

Αρθρο 10
Αδειες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα απο αίτηση 
του ενδιαφερομένου.

Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών, που 
συνδέονται με τα δίκτυα της 6ΕΗ , απαιτείται αιτιολογημένη 
γνώμη της ÜEH, για τις τεχνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις της.

Αδεια εγκατάστασης δεν απαιτείται για= 

α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW,

β> εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι ΙοΟ 
KW ,

γ) εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 400 
ΚΜ, που εγκαθίστανται σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,

δ) πειραματικούς ή ερευνητικούς σταθμούς που 
εγκαθίστανται απο εκπαιδευτικούς Φορείς και για όσο 
χρονικό διάστημα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραμα. 
Επίσης αιολικούς σταθμούς που εγκαθίστανται απο το 
ΚΑΠΕ για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων.



4) να και,Στις άδειες εγκαταστάσεως μπορούν 
περιορισμοί. για την εξασφάλιση της 
της κατασκευής του σταθμού και 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

τίθενται όροι 
τεχνικής αρτιότητας 

την προστασία των

Τα αιολικά και ηλιακά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας νοούνται ως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και 
μόνο .

Αρθρο ί1

Αδεια λειτουργίας

1. Γαι την λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, για τους 
οπαίους χορηγείται άδεια εγκατάστασης, απαιτείται και 
άδεια λειτουργίας.

Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα απο αίτηση 
του ενδιαφερομένου και έλεγχα απο τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για 
την τήρηση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αν ο σταθμός συνδέεται με τα 
δίκτυα της όΕΗ, η λειτουργία του απαγορεύεται πριν απο τη 
σύ ναψη τ ης σχ ετ ι κ ή ς σύμΒ α ση ς .

2. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται γαι δέκα (10) τουλάχιστον 
έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Με την άδεια λειτουργίας 
μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή 
λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και Ζωής 
των εργαΖομένων σ'αυτούς, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

3. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, που σύμφωνα με τις διατάζεις του 
νόμου αυτού απαλλάσονται απο την υποχρέωση εφοδιασμού με 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά προκαλαύν 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους 
εργαζόμενους σ'αυτούς, μπορεί με απόφαση του νομάρχη της 
περιφέρειας όπου είναι εγκατεστημένοι να εξαιρεθούν από 
την απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή για τη συνέχιση της 
λειτουργίας των σταθμών απαιτείται άδεια λειτουργίας.



Με απόβαση του Υπουργού Βιομηχανίας. Ενέργειας και 
Τ εχνολογύ ας■

α) Καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί και οικονομικοί όροι 
των συμβάσεων και τα τιμολόγια μεταίύ της* ΑΕΗ και των 
παραγωγών.

β) ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται γιά την έκδοση των αδειών εγκατάστασης* 
και λειτουργίας* σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. τα 
καταβλητέα παράβολα γιά την έκδοσή τους καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των άρθρων 
10 και 11 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 13

1. Αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναμία των 
εγκαταστάσεων της ΑΕΗ να καλώψουν σε ηλεκτρική ενέργεια 
τις ανάγκες περιοχών της χώρας, μπορεί με απόφαση του 
Υπουργού Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση της ύΕΗ , να διατάσσεται η λειτουργία κύριων ή 
εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 400Κώ που 
συνδέονται με τα δίκτυα της 6ΕΗ. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται και το αντάλλαγμα που υποχρεούται να
καταβάλλει η ύΕΗ στον αυτοπαραγυγά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αυτοπαραγωγού μπορεί να ανακαλείται η 
άδεια λειτουργίας.

Αρθρο 14

1. Απαγορεύεται η κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διέρχονται πάνω ή κάτω από 
δημόσιους δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρη
στους δημόσιους χώρους ή κατά μήκος αυτών. Στην απαγόρευση 
αυτή δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα της ΰΕΗ, τα δίκτυα 
φωτισμού οδών και πλατειών και τα δίκτυα που απαιτούνται 
γιά την κίνηση των ηλεκτροκίνητων μαζικών μέσων μεταφοράς.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από γνώμη της ΑΕΗ η οποία 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας γιά τη 
μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενεργείας σε σχέση, με τα 
δίκτυα της. με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να άρθει η απαγόρευση της 
προηγούμενης παραγράφου.



- ο -

Αρθρο Ιο 
Κυρώσεις

1. Σε πεοίπτωση 
ηλεκτροπαγωγής,
Β ι ομηχαν ι ας , Ενεργεί, ας 
όρων και, περιορισμών 
λειτουργ ίας, μπορεί να 
λειτουργία του σταθμού

εγκατάστασης· και λειτουργίας σταθμών
χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού

και Τεχνολογίας, ή παράβασης των 
της άδειας εγκατάστασης και 

διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η 
ή να επιβάλλεται στους παραγωγούς 

πρόστιμο ή και οι δύο ποινές μαζί. Μπορεί επίσης να 
διακόπτεται η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αν 
διαπιστωθεί κίνδυνος γιά την υγεία και τη ζωή των 
εργαζομένων στο σταθμό, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 
το περιβάλλον.
Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας που κοινοποιείται στον παραγωγό.

£. Κατά της απόφασης αυτής ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον 
του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, μέσα 
σε προθ εσμ ί α τριάντα ημερών από την κοινοπο ί ησή της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία επιβολής των παραπάνω 
κυρώσεων, το ύψος του προστίμου, ο τρόπος καταβολής του 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γιά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Αρθρο 16

Η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
επιτρέπεται σ'όλη τη χώρα. Οσον αφορά την Αττική,απαγορεύεται 
η λειτουργία και εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας που λειτουργούν με στερεά και υγρά 
καύσιμα.

Αρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις

1 . Μετά την ισχύ του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν 
οι άδειες λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις ταυ Ν.1559/85.



2. Μέχρι, την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου 
πραβλεπομένων κανονιστικών πράξεων ισχύουν, οι υφιστάμενες 
που εκδόθηκαν κατ' εξαυσιοδότηση t o u  Νόμου 1559/85.

Αρθρα 18
Καταργούμενες διατάζεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται ·· 
α) ο Νόμος 2165/1993’<ΦΕΚ.Α127> ,
Β) ο Νόμος* 1559/1985 (ΦΕΚ.Α135) εκτός του άρθρου 19. 
γ) κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 

νόμου.

Αρθρο 19
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση ταυ στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


