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ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής διατάξων του Ν. 3851/2010 
 

Για την ορθή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 
3851/2010 με τον οποίον τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3468/2006 για τις ΑΠΕ, 
παρέχονται οι πρώτες οδηγίες εφαρμογής, ιδίως ως προς τις διατάξεις με τις οποίες 
επέρχεται ουσιώδης αλλαγή σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. 

1. Άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) «Συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παρ. 3 του 
άρθρου 1». 

Με το άρθρο 1 του νόμου, καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη 
συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 
(αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ). Επίσης, καθορίζονται 
αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι για τους επί μέρους ενεργειακούς τομείς. Ειδικότερα για το 
στόχο συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην 
ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (40% μέχρι το 2020), το άρθρο 
1 προβλέπει ότι με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2020, 
μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε..  

Παράλληλα, η ικανοποίηση των στόχων εισάγεται και ως κριτήριο κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ειδικότερα, η ΡΑΕ κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής θα πρέπει να αξιολογεί, 
μεταξύ άλλων κριτηρίων, και τη συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.  
Ωστόσο, η  διαδικασία έκδοσής του, δεν αναστέλλει και τη διαδικασία αδειοδότησης 
από την ΡΑΕ. Ως εκ τούτου, για τα αιτήματα που εκκρεμούν και έως την έκδοση της 
ως άνω προβλεπομένης Υπουργικής Απόφασης, η ΡΑΕ δεν θα εξετάζει το κριτήριο ι) 
«Συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων 
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1». 
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Ωστόσο, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 6, για τα νέα αιτήματα, η 
ΡΑΕ οφείλει να αναμείνει την έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να 
προχωρήσει στην αξιολόγησή τους.  

 

2. Άρθρο 15 παρ. 3 «Μεταβατικές διατάξεις» 

Με το άρθρο 15 εισάγονται αναλυτικές μεταβατικές ρυθμίσεις για να είναι πλήρως 
αποσαφηνισμένο σε ποιο στάδιο της νέας απλοποιημένης αδειοδοτικής διαδικασίας 
εντάσσεται κάθε έργο. 

Ειδικότερα, με την παρ. 3 των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 15, καθορίζεται η 
διαδικασία αδειοδότησης των εκκρεμών αιτημάτων, για την υλοποίηση έργων που 
έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) ή θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ, ή βρίσκονται στο 
στάδιο της Π.Π.Ε.Α. 

Ειδικότερα, για τα έργα αυτά, η Γραμματεία της ΡΑΕ μετά την πραγματοποίηση του 
προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας από την Υπουργό ΠΕΚΑ, εκδίδει βεβαίωση για 
την συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας και ακολούθως η ΡΑΕ εκδίδει άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται. 

Τα έργα αυτά, με την έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης, θεωρείται ότι διαθέτουν 
άδεια παραγωγής, και μπορεί να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και σε αίτηση για προσφορά σύνδεσης κατά τις 
διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία χορήγησης 
της άδειας παραγωγής, για τα έργα αυτά, η ΡΑΕ δεν δύναται να επανέλθει στην 
αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο νόμο.   

 
 

Η Υπουργός 
 

 
 

Τίνα Μπιρμπίλη 
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