
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012  
Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την 
απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.  
 
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 
 
(ΦΕΚ Β' 2317/10-08-2012) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. To ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄129) και ιδίως την περίπτωση (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 
1. 
 
2. To 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» 
(Α΄85). 
 
3. To ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (Α΄204). 
 
4. Tον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 
63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 
 
5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), 134/2005 
(Α΄ 193), 54/2006 (Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 85). 
 
6. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2010 (Α΄ 56), 86/2012 (Α΄141) 
καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄2234). 
 
7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 34240/06.07.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη 
Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012 (Β΄ 
2166). 
 
8. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με αριθμό Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/1.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία 
εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων 
τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Β΄ 1630). 



 
9. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για 
Έργα ΑΠΕ, σχετικά με την ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους έχει 
συναφθεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την ισχύ των 
φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή δεσμευτικούς όρους 
σύνδεσης. 
 
10. Την από 23.07.2012 εισήγηση της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα 
ΑΠΕ. 
 
11. Το γεγονός ότι η συνολική ηλεκτρική ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών για 
τους οποίους έχει υπογραφεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπερκαλύπτει 
το όριο για την εγκατεστημένη ισχύ κατά το έτος 2014 και ξεπερνά ακόμη και το όριο 
για το έτος 2020, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπό στοιχείο (8) απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ, ήτοι το όριο των 1.500 MW και 2.200 MW αντίστοιχα. 
 
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε:  
 
Άρθρο 1  
Αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων και εξέτασης εκκρεμών αιτημάτων 
 
1. Αναστέλλεται: 
 
α) Η υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για 
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
 
β) Η εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
 
γ) Η υποβολή νέων αιτημάτων στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
δ) Η εξέταση από τον αρμόδιο διαχειριστή των εκκρεμών αιτημάτων για προσφορά 
σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
2. Δεν υπόκεινται στην ανωτέρω αναστολή οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εμπίπτουν 
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α.Υ./ Φ1/οικ.19598/1.10.2010 
(Β΄ 1630). 
 
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ως έργα που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 
αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 εννοούνται τα έργα 
που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει. 
 



Άρθρο 2  
Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 


