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ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία για την χορήγηση Τµηµατικής Άδειας Λειτουργίας. 

 
Σχετ: Παρ. 4 άρθρου 39 Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70) 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’ της 30ης Μαρτίου 2012) δηµοσιεύθηκε ο Ν. 

4062/2012 «Aξιοποίηση 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/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α’ 70). Το άρθρο 39 της ∆’ Ενότητας  του νόµου αφορά σε διατάξεις για 

τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριµένα µε την παράγραφο 4, του ανωτέρω άρθρου 

προβλέπεται η άπαξ έκδοση τµηµατικής άδειας λειτουργίας για έργα που δεν εµπίπτουν στις 

περιπτώσεις α έως δ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

1. Η µη ολοκλήρωση του έργου να οφείλεται σε εκκρεµοδικία ή σε λόγους που 

αποδεδειγµένα, δεν συνιστούν παράλειψη ή οποιασδήποτε µορφής υπαιτιότητα του 

κατόχου της  άδειας εγκατάστασης. 

2. Το πλήρως αποπερατωµένο τµήµα να αφορά τουλάχιστον στο 50% της συνολικής ισχύος 

για την οποία έχει εκδοθεί η οικεία άδεια εγκατάστασης. 

3. Να έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συµβάσεις για την προµήθεια του εξοπλισµού που 

απαιτείται για την υλοποίηση όλου του έργου. 

4. Το τµήµα για το οποίο γίνεται αίτηµα έκδοσης τµηµατικής άδειας λειτουργίας να έχει 

τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια. 

Κατωτέρω δίνονται διευκρινήσεις µε σκοπό την ορθή εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης 

από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, τους ∆ιαχειριστές και τον Λειτουργό της αγοράς. 

i. Αρχικά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο αίτηµα στη κατά νόµο αρµόδια Υπηρεσία για 

έκδοση Τµηµατικής Άδειας Λειτουργίας συνοδευόµενο από δικαιολογητικά από τα οποία 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 1 έως 3 ανωτέρω. Ειδικά µε την ανωτέρω 

προϋπόθεση 3, επειδή ο στόχος της συγκεκριµένης διάταξης είναι µεν η διευκόλυνση των 

επενδυτών στην παρούσα κρίσιµη οικονοµικά συγκυρία, παράλληλα όµως ο νοµοθέτης, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

ΑΔΑ: Β41Ι0-Ω32



     2  

απαιτεί να εξασφαλίζονται προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του έργου, από τη σύµβαση 

προµήθειας του εξοπλισµού την οποία ο ενδιαφερόµενος απαιτείται να προσκοµίζει κατά 

τη συνήθη πρακτική (δηλαδή επικυρωµένο αντίγραφο, ακριβή µετάφρασή της στην 

ελληνική και κατατεθειµένη στην οικία ∆.Ο.Υ.), θα πρέπει να προκύπτει σαφές χρονικό 

πλαίσιο ολοκλήρωσης της προµήθειας, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο αυτού που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007 “∆ιαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας” 

(Β΄1153) για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου του έργου. 

ii. Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία αποφανθεί µε σχετικό της έγγραφο θετικά για τη 

δυνατότητα έκδοσης Τµηµατικής Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η 

οριζόµενη στο άρθρο 14 της Υ.Α. ∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007 διαδικασία προσωρινής 

σύνδεσης και δοκιµαστικής λειτουργίας του τµήµατος του σταθµού, από την οποία θα 

προκύψει έγγραφη γνωστοποίηση του ∆ιαχειριστή προς την εταιρεία για την ηµεροµηνία 

ηλέκτρισης και µε την οποία θα βεβαιώνεται η τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια του 

πλήρως αποπερατωµένου τµήµατος του έργου. Η επιστολή θα κοινοποιείται στην αρµόδια 

για την έκδοση της τµηµατικής άδειας λειτουργίας Υπηρεσία και στο ΛΑΓΗΕ. Με την 

ευκαιρία επισηµαίνεται στους ∆ιαχειριστές ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 

φάση της ηλέκτρισης, ώστε το έργο το οποίο συνδέεται να µην υπολείπεται της 

αιτούµενης ισχύος για άδεια λειτουργίας ή τµηµατική άδεια λειτουργίας. Σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα πρέπει να προχωρούν στη σύνδεση. 

iii. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15  της Υ.Α. 

∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007, όπου το δικαιολογητικό (γ) της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου 

αντικαθίσταται από την έγγραφη γνωστοποίηση του ∆ιαχειριστή (σηµείο ii. ανωτέρω), η 

οικοδοµική άδεια αφορά τουλάχιστο στις εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν τον 

εξοπλισµό της τµηµατικής άδειας λειτουργίας και ακολουθεί αυτοψία του Κ.Α.Π.Ε. 

προκειµένου να εκδοθεί βεβαίωση για τη διασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών και 

τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού (παρ. 3 άρθρου 15 της Υ.Α. 

∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007) που αποτελεί και το τελευταίο απαιτούµενο δικαιολογητικό 

για την έκδοση τµηµατικής άδειας λειτουργίας, µετά από αυτοψία της αρµόδιας για την 

έκδοση της άδειας αρχής (παρ. 1 Άρθρου 16 της Υ.Α. ∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007). 

Σηµειώνεται ότι η προσκοµιζόµενη σύµβαση πώλησης θα αφορά στο σύνολο της ισχύος 

του έργου όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία άδεια εγκατάστασης. 

Η Τµηµατική Άδεια Λειτουργίας έχει προσωρινό χαρακτήρα και η διάρκειά της δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το χρόνο που η οικεία Άδεια Εγκατάστασης βρίσκεται σε ισχύ. Εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον φορέα του έργου για έκδοση 

της Τελικής Άδειας Λειτουργίας που θα αφορά στο σύνολο του έργου. Επιπλέον, για την 

έκδοση της Τελικής Άδειας Λειτουργίας, απαιτείται αίτηση του φορέα προς τον αρµόδιο 

∆ιαχειριστή για έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του συνολικού έργου και ο αρµόδιος 

∆ιαχειριστής θα γνωστοποιεί εγγράφως στην εταιρεία µε κοινοποίηση στο ΛΑΓΗΕ την ακριβή 

ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας για τη συνολική ισχύ του έργου. 

Εάν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το έργο δεν έχει αποπερατωθεί προκειµένου να εκδοθεί 

η Τελική Άδεια Λειτουργίας θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετική βεβαίωση της Γραµµατείας 

της Ρ.Α.Ε. για τη µεταβολή των στοιχείων της άδειας παραγωγής βάσει του άρθρου 21 της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.11 “Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)” (ΦΕΚ Β΄ 2373), καθώς και οι τροποποιήσεις της Απόφασης 

Ε.Π.Ο, της Σύµβασης Πώλησης και της Άδειας Εγκατάστασης.  

Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, επισηµαίνεται ότι ο Ν. 4062/2012 δεν ρυθµίζει 

θέµατα τιµολόγησης, εποµένως οι διατάξεις της παραγράφου 5α) του άρθρου 27Α του Ν. 

3734/2009, όπως έχουν τροποποιηθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 186 και την 
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παράγραφο 17 του άρθρου 196 του Ν. 4001/2011, εφαρµόζονται για την ισχύ του 

συνολικού έργου, οι δε χρονικές προθεσµίες των 18 και 36 µηνών αναφέρονται στην 

ηµεροµηνία έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας για το σύνολο του έργου κατά τα ανωτέρω. 

Στον ισχύοντα τύπο της σύµβασης πώλησης (Α.Υ/Φ1/οικ.17149/30.08.2010, Β’ 1497)1 δεν 

προβλέπεται τιµολόγηση βάσει τµηµατικής άδειας λειτουργίας. Μέχρι την κατάλληλη 

τροποποίηση του τύπου της σύµβασης µε υπουργική απόφαση, ο Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. θα πρέπει 

βάσει της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 222 της σύµβασης να προβεί σε 

τροποποίηση αυτής ή σε κατάλληλη προσθήκη σε αυτή θέτοντας τον όρο ότι η έναρξη 

δοκιµαστικής λειτουργίας για το σύνολο του έργου αποτελεί την προϋπόθεση για τον έλεγχο 

τήρησης των ανωτέρω προθεσµιών των 18 και 36 µηνών και ότι εάν οι εν λόγω προθεσµίες 

δεν τηρηθούν η συνολική παραγόµενη ενέργεια βάσει της τµηµατικής άδειας λειτουργίας θα 

αποζηµιωθεί, µε τυχόν εκ των υστέρων κατάλληλη διόρθωση, µε τιµή αναφοράς που 

αντιστοιχεί στο µήνα και έτος έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του συνολικού έργου. Η 

τροποποιηµένη σύµβαση προσκοµίζεται από τον φορέα του έργου στην κατά νόµο αρµόδια 

Υπηρεσία για την έκδοση της τµηµατικής άδειας λειτουργίας. 

Ο Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. θα πρέπει να διακόπτει την καταβολή αποζηµίωσης, στη βάση της παρ. 2 

του άρθρου 6 της απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

Α.Υ./Φ1/οικ.17149/30.08.2010, σε περίπτωση που λήξει η ισχύς της Τµηµατικής Άδειας 

Λειτουργίας και ο φορέας του έργου δεν έχει υποβάλει αίτηµα για έκδοση Τελικής Άδειας 

Λειτουργίας. Η Υπηρεσία που έχει εκδώσει την τµηµατική άδεια λειτουργίας ενηµερώνει 

σχετικά τον Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. µε κοινοποίηση στον φορέα του έργου καθώς και τον αρµόδιο 

∆ιαχειριστή, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα προβαίνει σε άµεση διακοπή της σύνδεσης του 

σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου µπορεί να αιτηθεί τροποποίηση των αδειών του 

έργου και της σχετικής σύµβασης πώλησης ως προς το ύψος της εγκατεστηµένης ισχύος και 

έκδοση Τελικής Άδειας Λειτουργίας για την ισχύ αυτή. 

Τονίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας για το σύνολο του έργου 

προσδιορίζεται από το άρθρο 18 της Υ.Α. ∆6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007, µε ηµεροµηνία 

έναρξης αυτή της έκδοσης της Τµηµατικής Άδειας Λειτουργίας. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης 

 
 

                                                
1 “Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστηµα και το 
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και στο ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 
παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερµικών και υβριδικών σταθµών” (ΦΕΚ Β΄ 1497), 

2 Η παρούσα σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη και ρητή συµφωνία µεταξύ των µερών ιδίως για την 
εναρµόνισή της µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  

4. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3) 

 
Κοινοποιήσεις: 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων 

 Κατεχάκη 56 

 115 25 ΑΘΗΝΑ  
 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας 

 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων 

 Σωκράτους 111 

413 36 ΛΑΡΙΣΑ 

3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου ∆υτικής 
Μακεδονίας  

 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων 

 Βορείου Ηπείρου 17  

 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου ∆υτικής 
Μακεδονίας 

 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Γραφείο Φυσικών Πόρων 

 Ζ.Ε.Π. Κοζάνης  

501 00 ΚΟΖΑΝΗ 

5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου  
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων  

 Αθηνών 105 

 265 00 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων Βορείου Αιγαίου 

 Κουντουριώτη 77 

 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

7. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων Νοτίου Αιγαίου 

 Επτανήσου 35 

 841 00 ΣΥΡΟΣ 

8. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
 Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων 

 Μεν. Παρλαµά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύων 417  

 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

9. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας 

 Καθ. Ρωσσίδου 11 

 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

10. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών 

Πόρων 

 Εθν. Αντίστασης 2 

 Τ.Θ. 1173 

 651 10 ΚΑΒΑΛΑ 

11. ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
Πατησίων 27 
104 32  ΑΘΗΝΑ 

12. Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.  
∆υρραχίου 89 & Κηφισού 
104 43 ΑΘΗΝΑ 

13. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε. 
Κάστορος 72 
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

14. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
 Πειραιώς 132 
 118 54 ΑΘΗΝΑ  

 

ΑΔΑ: Β41Ι0-Ω32


