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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1630
11 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
ν.3723/08 στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ−
ΣΑΛΙΑΣ. ...................................................................................................
1
Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατε−
στημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρό−
νο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώ−
σιμων Πηγών Ενέργειας. .......................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/58876/0023Α
(1)
Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν.3723/08
στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν.2187/94 (ΦΕΚ 16/Α΄) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/94
(ΦΕΚ 43/Α΄/22−3−94) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων
με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α΄/17−8−2010).
5. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης,
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δη−
μοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του ν.3723/
2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250/Α΄/9−12−2008).
8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΡ/08/
1742/19−11−08 για την εφαρμογή των κανόνων περί κρα−
τικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέ−
χουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C
270/02).
9. Το άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010)
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος
ενίσχυσης της ρευστότητας.
11. Την αριθ. 29850/Β.1465/9−7−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση του προ−
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα−
λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν.3723/2008» (ΦΕΚ
1091/Β΄/19−7−2010).
12. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
13. Την αριθ. 54201/Β΄ 2884/26−11−2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης» (ΦΕΚ 2471/Β΄/08).
14. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος.
15. Το αριθ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του ν.3723/08 για την ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονομίας.
16. Το αριθ. 36274/Β΄ 1815/24−8−2010, έγγραφο της Δ/νσης
Πιστωτικών και Δημόσιων Υποθέσεων του Υπ. Οικονομι−
κών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθ. 60/20.8.2010
έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδος, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου με ημερομηνία 1/10/2010, σε άυλη μορφή, τριε−
τούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326040236,
με ημερομηνία έκδοσης 19/4/2010, και λήξης 19/4/2013.
Το ποσό της έκδοσης ορίζεται σε επτά εκατομμύρια
ευρώ (7.000.000,00 €).
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό
(lending facility) στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250/Α΄/2008)
και το άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010),
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυλων Τίτ−
λων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός τους θα γίνει σε
lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία
στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται
και υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.
ζ. Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματι−
στήριο Αθηνών, την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και τις λοιπές οργανωμένες αγορές,
σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς.
2. Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλε−
ται από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της με αριθ. 54201/Β΄
2884/26−11−2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και το αριθ. 60/20−8−2010 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 130 μονάδες βάσης (1,30%), επί της ονομαστικής
αξίας των τίτλων ετησίως (Act/act).
− Η προμήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε εξαμήνου με έναρξη την ημερομηνία διάθεσης
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή
είναι μικρότερη των έξι μηνών.
− Εκτός της καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία
άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.
− Δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο
Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των διατιθέμε−
νων με δανεισμό τίτλων κατά την διάθεση τους, αλλά
ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στο
πιστωτικό ίδρυμα η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών,
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας
δανεισμού τους. Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης
των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του
δημοσίου χρέους.
3. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
ν.3723/08 και την αριθ. 54201/Β’2884/26−11−08 απόφα−

ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον
προσδιορισμό επάρκειας και κατά συνέπεια της αξίας
των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελεστές προ−
σαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω υπουργική
απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί μπορούν να αναπρο−
σαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση
τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση
κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενημέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις αποδεσμεύο−
νται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει τους ειδικούς
τίτλους στο Δημόσιο στη λήξη της διάρκειας δανεισμού
τους και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του από
τον δανεισμό των τίτλων αυτών.
4. Οι συμβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων
απαιτήσεων έναντι των δανειζομένων τίτλων τηρού−
νται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά
σύμβαση καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισμού ώστε η
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την
αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών
προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των
συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων,
υποβάθμισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης
της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε μεταβολή
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενη−
μερώσει εντός πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να λάβει μέτρα για την άμεση
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο
ύψος της διμερούς σύμβασης.
5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
στο σύνολό τους με αποκλειστική ευθύνη του πιστωτι−
κού ιδρύματος, είτε την ημερομηνία λήξης της διμερούς
συμβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτ−
λων) είτε την ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό
ίδρυμα παύει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο
καθεστώς του ν.3723/08. Οι τίτλοι που επιστρέφονται
ακυρώνονται. Την ημερομηνία επιστροφής και ακύρωσης
των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με έγγραφο του προς το πιστω−
τικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλά−
δος αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των τίτλων.
Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα δεν επιστρέψει
τους ειδικούς τίτλους εμπρόθεσμα, υποχρεούται σε άμε−
ση εμπρόθεσμη καταβολή στο δημόσιο της ονομαστικής
αξίας τους και συντρέχουν οι διαδικασίες αποκατάστα−
σης της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με
τους όρους της διμερούς δανειακής σύμβασης μεταξύ
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος .
6. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να χρησιμοποιήσει
τους τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση
(collateral) σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral)
για χρηματοδοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμά−
των για άντληση ρευστότητας. Τη χρησιμοποίηση των
τίτλων για άντληση ρευστότητας καθώς και τη χρήση
του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκο−
πούς του άρθρου 5 του ν.3723/08, θα παρακολουθούν
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε
κάθε περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία
που οφείλει να επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται με δική του ευθύνη
να εξεύρει και να επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
το ISIN των τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων
τίτλων ή συμψηφισμός και αντικατάσταση των ανωτέρω
τίτλων με άλλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου δεν
επιτρέπεται.
7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το είδος, η
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα πα−
ρέχει, καθορίζονται στην αριθ. 54201/Β΄ 2884/26−11−2008
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
στο αριθ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος και την επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται
μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και του πιστωτικού ιδρύματος.
8. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το
Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει προμήθεια δια−
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010

6. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 214).
7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
8. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(Α΄ 56).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιδιωκόμενη Αναλογία Εγκατεστημένης Ισχύος
1. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος
ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρό−
νο καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονικό ορί−
ζοντα τα έτη 2014 και 2020:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. A.Y./Φ1/οικ.19598
(2)
Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστη−
μένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο με−
ταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πη−
γών Ενέργειας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου
3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), η οποία προ−
στέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της
Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατά−
ξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του
ν.3851/2010 (Α΄ 85).
3. Τον ν.3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοο−
μιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 122) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 9.
4. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) και ει−
δικότερα τις διατάξεις του άρθρου 90.
5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), σε συνδυασμό
με το π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιή−
θηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (Α΄ 85).
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Υδροηλεκτρικά
Μικρά (0−15MW)

2020

3700

4650

300

350

Μεγάλα (>15MW) 3400

4300

1500

2200

500

750

Λοιπές Εγκαταστάσεις 1000

1450

Φωτοβολταϊκά
Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες
αγρότες της περίπτωσης (β) της παρ. 6
του άρθ. 15 του ν.3851/2010

Ηλιοθερμικά
Αιολικά (περιλαμβανομένων θαλασσίων)
Βιομάζα

2014

120

250

4000

7500

200

350

Πίνακας 1. Όρια εγκατεστημένης ισχύος (MW) ανά
τεχνολογία Α.Π.Ε. και κατηγορία παραγωγού.
2. Τα όρια εγκατεστημένης ισχύος του παραπάνω
πίνακα αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006,
η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010. Ως
εγκατεστημένη ισχύς θεωρείται το σύνολο της ισχύος
των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική
λειτουργία.
Άρθρο 2
Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης
1. Πριν την αναθεώρηση της παρούσας, κατά τα ορι−
ζόμενα στη διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 1 του ν.3851/2010, είναι δυνατόν να αναστέλλεται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της Υπη−
ρεσίας Α.Π.Ε. του άρθρου 20 του ν.3468/2006 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, η διαδικασία αδειοδότησης
ανά τεχνολογία ή/και ανά κατηγορία παραγωγού. Η
απόφαση δύναται να εκδοθεί εφόσον η συνολική ηλε−
κτρική ισχύς των έργων που έχουν υπογράψει σύμβαση
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο διαχει−
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ριστή υπερβεί το αντίστοιχο όριο ισχύος του Πίνακα 1
του άρθρου 1.
2. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγρά−
φου 1 αναστέλλεται: α) η υποβολή νέων αιτημάτων για
άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ, καθώς και η εξέταση εκκρε−
μουσών αιτήσεων για άδεια παραγωγής, β) η υποβολή
νέων αιτημάτων στον αρμόδιο διαχειριστή για έργα
εξαιρούμενα από την υποχρέωση λήψης άδειας παρα−
γωγής, καθώς και η εξέταση από τον αρμόδιο διαχειρι−
στή εκκρεμούντων αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης
έργων εξαιρουμένων από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής.
3. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, καθώς
και σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής και έχουν λάβει δεσμευτικούς όρους
σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, συνεχίζουν κα−
νονικά την αδειοδοτική τους διαδικασία και μετά τη
δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1.
4. Η ισχύς των έργων που έχουν ενταχθεί σε διαδικα−
σία ταχείας αδειοδότησης (fast track) κατά την έννοια
του άρθρου 9 του ν.3775/2009 όπως αυτή προβλέπεται
στις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ισχύς φ/β έργων
που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Στεγών ή έρ−
γων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια δεν
συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης
υπερκάλυψης των ορίων ισχύος του πίνακα του άρ−
θρου 1. Τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες

αναστολής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας
παραγωγού.
5. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης είναι δυνατή,
κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Α.Π.Ε., η άρση της
αναστολής υποβολής και εξέτασης αιτημάτων, εφόσον
μετά από νέα εκτίμηση των δεδομένων κριθεί δυνατή
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για την
τεχνολογία ή την κατηγορία τεχνολογίας ή παραγωγών
για την οποία είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής. Στην
περίπτωση αυτή, προτεραιότητα αδειοδότησης έχουν οι
αιτήσεις των οποίων η διαδικασία είχε ανασταλεί.
Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα άρσης της ανα−
στολής εξετάζεται εκ νέου ανά διετία στο πλαίσιο της
αναθεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, η οποία προ−
στέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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