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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών
υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη
ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και
των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς
αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του
ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).

2

Τροποποίηση της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011
(ΦΕΚ 2373 Β’) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690
(1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών
υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη
ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και
των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς
αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του
ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 149 Α’), όπως ισχύει και ιδιαίτερα την
παρ. 22 του άρθρου 3.
2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει.
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3. Τον ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α’), όπως ισχύει.
5. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α’), όπως ισχύει.
6. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ -Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ 70 Α’), όπως ισχύει.
7. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 185 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α’).
8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(ΦΕΚ 133 Α’).
9. Την αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007 υπουργική απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
(ΦΕΚ 1153 Β’).
10. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 υπουργική
απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 2373 Β’).
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11. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019
απόφαση «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά
τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών μέχρι και το 2020, ελάχιστου αριθμού
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών
ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς
για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1341 Β’).
12. Την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ.184573/13.12.2017
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 1263 Β’), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 179988/09.10.2018 (ΦΕΚ 4580 Β’) και
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ 779 Β’)
υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (ΦΕΚ 3107 Β’).
14. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την Απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ 104 Β’),
όπως ισχύει.
15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με
την υπ' αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 103 Β’),
όπως ισχύει.
16. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
υπ' αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 78/Β’/2017),
όπως ισχύει.
17. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την
αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 304/Β’/2014).
18. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)
7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 - Greece
"New operating aid scheme for the production of
electricity from RES and HECHP".
19. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)
9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA 48143 -(2017/Ν)
Greece "Tenders for the production of electricity from
renewable energy sources and highly efficient combined
heat and power installations".
20. Την αριθμ. 12Α/2019 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.
21. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
22. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
23. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
25. Το γεγονός ότι για τον υπολογισμό της Τ.Α. των
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εντάσσονται σε
καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους
εξοπλισμού κρίθηκε ότι πρέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία με τη
μεθοδολογία υπολογισμού της Τ.Α. των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του
ν. 4414/2016, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα αφορά σε μικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4414/2016
(ΦΕΚ 149 Α’), ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006
(ΦΕΚ 129 Α΄) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και προχωρούν
σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των
σταθμών τους.
2. Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, οι προϋποθέσεις ένταξης
των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης
του παραγωγικού τους εξοπλισμού και οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ένταξης των μικρών
υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη
ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής
ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού
1. Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός με εγκατεστημένη
ισχύ έως και 15 MWe εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής
ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίσταται ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός του εξοπλισμός και κατ' ελάχιστο ο υδροστρόβιλος,
η ηλεκτρογεννήτρια και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ελέγχου λειτουργίας του σταθμού, όπως
αυτή επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης
των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας του σταθμού.
2. Οι κάτοχοι των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με
εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται
σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους
εξοπλισμού οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση
του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που
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προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται
από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος,
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύ Εγχειρίδιά τους.
3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να εκδώσει
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, επιβάλλει στους κατόχους των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού
τους εξοπλισμού, τεχνικούς περιορισμούς ως προς τη
συμβολή των σταθμών αυτών στη στάθμη βραχυκύκλωσης ώστε να μην είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη
με την ισχύ του σταθμού.
Άρθρο 3
Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για
τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που
εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης
του παραγωγικού τους εξοπλισμού
Οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς
ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού τους,
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν
Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του
άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την
Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προκύπτει ως ποσοστό της
Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α
Κατηγορία
1 Μικροί
υ δ ρ ο η λ ε κ τρ ι κ ο ί
σταθμοί με
εγκατεστημένη ισχύ
≤3MWe
2 Μικροί
υδροηλεκτρικοί
σταθμοί με
εγκατεστημένη ισχύ
από 3MWe έως
και 15 MWe

Τ.Α. (€/MWh)
60% της Τ.Α. της κατηγορίας
σταθμών «Υδραυλική Ενέργεια
που αξιοποιείται με μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe»
60% της Τ.Α. της κατηγορίας
σταθμών «Υδραυλική Ενέργεια
που αξιοποιείται με μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ από 3MW
έως και 15 MWe»

Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τροποποιούνται με βάση
την παρ.5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, οι Τ.Α. των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ
έως και 15 MWe της παρούσας υπολογίζονται με βάση
τις Τ.Α. του Πίνακα 1 όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19576/705
(2)
Τροποποίηση της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011
(ΦΕΚ 2373 Β’) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α’), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα
την παρ. 3 του άρθρου 5.
2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει.
3. Τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(ΦΕΚ 133 Α’).
4. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 2373 Β’), εφεξής «Κανονισμός».
5. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά.» (ΦΕΚ Β' 3107).
6. Την αριθμ. 4/2020 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ:
ΨΘ0ΩΙΔΞ-6ΤΕ).
7. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του

7168

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμο ενόψει της επικείμενης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. να μην επέλθει περαιτέρω δέσμευση
γεωγραφικού χώρου από υποβολή αιτήσεων χορήγησης
ή τροποποίησης αδειών παραγωγής.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 642/27.02.2020

Στο τέλος του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Κανονισμού προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«6. Ειδικά στον κύκλο υποβολής αιτήσεων Μαρτίου
2020 δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις για χορήγηση
άδειας παραγωγής, καθώς και αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής λόγω επέκτασης των ορίων του
γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
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