
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1900
3 Δεκεμβρίου 2010

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.24840
 Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και 

πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυ−
τών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι−

κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 8 
παρ. 14 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3851/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 129) και του άρθρου 20 παρ. 12 όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3851/2010 όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά−
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι−
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις 
σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 182). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 
“Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

6. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός 

και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 221), το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 
189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και την απόφαση του Πρωθυ−
πουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 2234).

7. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
Δημόσιο, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός−Πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται: 
α) ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης του 

μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λει−
τουργίας, καθώς και των εξαιρέσεων ή απαλλαγών από 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
με χρήση Α.Π.Ε., που τηρείται στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του ν.3468/2006, 
που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3851/2010. 

β) η διαδικασία υποβολής των στοιχείων και πλη−
ροφοριών που υποβάλλουν οι κάτοχοι μονάδων Α.Π.Ε. 
σχετικά με τη λειτουργία τους στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 παρ. 9−11 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 11 του ν. 3851/2010, καθώς και το περιεχόμενό 
τους, η περιοδικότητα υποβολής τους και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

2. Τα παραπάνω στοιχεία αξιοποιούνται, για την πα−
ραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, 
καθώς και για την υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρ.Α.Ε. της 
ετήσιας έκθεσης για τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αφορούν επενδύσεις στους τομείς Α.Π.Ε., καθώς και τις 
προτάσεις για την επίλυσή τους σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 20 παρ. 7 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
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Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφα−
ση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους απο−
δίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας από−
φασης, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

Αρμόδιος Διαχειριστής: για σταθμούς που συνδέονται 
στο Σύστημα απευθείας ή μέσω του Δικτύου είναι ο Δια−
χειριστής του Συστήματος Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Α.Ε., για σταθμούς 
που συνδέονται απευθείας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου και για σταθμούς που 
συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησι−
ών ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

Σταθμός: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., ο οποίος έχει 
λάβει άδεια παραγωγής ή έχει εξαιρεθεί από την υπο−
χρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστω−
τικής απόφασης.

Κάτοχος Σταθμού: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
έχει υποβάλει αίτημα για υλοποίηση Σταθμού.

Παραγωγός: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
είναι Κάτοχος νομίμως λειτουργούντος Σταθμού.

Μητρώο Σταθμών (Μ.Σ.): Το ειδικό μητρώο για τους 
Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 
τηρεί η Υπηρεσία Α.Π.Ε. και στο οποίο καταχωρίζονται 
οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας 
καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέω−
ση λήψης άδειας παραγωγής και οι περιπτώσεις απαλ−
λαγής από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 
ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης. 

Επιλεγμένα Στοιχεία: Τα στοιχεία του Μητρώου Σταθ−
μών που δεν κρίνονται εμπιστευτικά και δημοσιοποι−
ούνται.

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.): Ο μοναδικός 
αριθμός που αποδίδει η Υπηρεσία Α.Π.Ε σε κάθε Σταθμό 
που καταχωρίζεται στο Μητρώο Σταθμών.

Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών 
(Μ.Π.Λ.Σ.): Το ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται 
τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία Α.Π.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα από Πα−
ραγωγούς.

Πληροφοριακό Σύστημα: Το ηλεκτρονικό σύστημα κα−
ταχώρισης και διαχείρισης του Μητρώου Σταθμών και 
του Μητρώου Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών ενημέρωσης 
και αναφορών.

Άρθρο 3
Τήρηση Μητρώων και οργάνωση 
του Πληροφοριακού Συστήματος

1. Στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. τηρείται το Πληροφοριακό 
Σύστημα για το οποίο λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε 
να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και ενήμερο. Το Πληρο−
φοριακό Σύστημα αποτελείται από το Μητρώο Σταθμών 
και το Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω του Μ.Α.Σ..

2. Στο Μητρώο Σταθμών καταχωρίζονται για κάθε 
Σταθμό τα στοιχεία του κατόχου του, τεχνικά και οι−
κονομικά στοιχεία της σχετικής επένδυσης καθώς και 
στοιχεία για την αδειοδοτική του πορεία και το στάδιο 
υλοποίησής του, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
άρθρο 4.

3. Στο Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθ−
μών καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφο−
ρίες λειτουργούντων Σταθμών που αναλύονται στο 
άρθρο 8.

4. Το Μητρώο Σταθμών ενημερώνεται από την Υπηρε−
σία Α.Π.Ε. βάσει στοιχείων που αυτή λαμβάνει απευθείας 
από τις αρμόδιες για την χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας 
για Σταθμούς για τους οποίους απαιτείται Άδεια Πα−
ραγωγής (ή εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης της) 
ή από τους Αρμόδιους Διαχειριστές στην περίπτωση 
Σταθμών που απαλλάσσονται, μετά τη θέση σε ισχύ 
του Ν. 3851/2010, από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας 
Παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης. 

5. Τα Επιλεγμένα Στοιχεία για κάθε Σταθμό του Μη−
τρώου Σταθμών, που ορίζονται στο άρθρο 6, δημοσιο−
ποιούνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. 

6. Κάθε Παραγωγός υποβάλλει ηλεκτρονικά, περιοδι−
κά, τα στοιχεία που υποχρεούται για την ενημέρωση 
του Μ.Π.Λ.Σ. με χρήση του Μ.Α.Σ. Από την υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων εξαιρούνται οι Παραγωγοί που ο 
Σταθμός τους έχει ονομαστική ισχύ μικρότερη ή ίση 
των 100 kW. Στις περιπτώσεις αυτές η ενημέρωση του 
Μ.Π.Λ.Σ. γίνεται από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. με στοιχεία 
που διατίθενται σε αυτήν απευθείας από τον Αρμόδιο 
Διαχειριστή. 

7. Πριν από την πρώτη ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων 
για την ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. απαιτείται προηγου−
μένως η Εγγραφή του Παραγωγού στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, το οποίο του παράσχει και τους σχετικούς 
κωδικούς πρόσβασης. Η εγγραφή γίνεται με συμπλή−
ρωση ηλεκτρονικής αίτησης από τον Παραγωγό και 
διασταύρωση των στοιχείων του με αυτά του Μητρώου 
Σταθμών.

8. Μετά την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα, 
ο Παραγωγός υποχρεούται να προβαίνει σε ηλεκτρο−
νική υποβολή στοιχείων στα χρονικά διαστήματα που 
καθορίζονται στο άρθρο 9. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώ−
νονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα. Παραγω−
γός που υποβάλλει στοιχεία στο Μ.Π.Λ.Σ. αναλαμβάνει 
και την ευθύνη για την ορθότητά τους.

9. Κάθε Παραγωγός έχει δυνατότητα πρόσβασης στο 
Μ.Π.Λ.Σ. στα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν επιτρέπε−
ται επέμβαση από άλλον, εκτός της Υπηρεσίας ΑΠΕ, 
στο Πληροφοριακό Σύστημα σε στοιχεία που έχουν 
ήδη καταχωρηθεί σε τελική μορφή για προηγούμενες 
περιόδους υποβολής. 

10. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής στοιχείων, 
ο Παραγωγός έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων, η οποία γίνεται 
οριστική και ενσωματώνεται στο Μ.Π.Λ.Σ. από την Υπη−
ρεσία Α.Π.Ε. κατόπιν σχετικού ελέγχου των τροποποι−
ημένων στοιχείων.

11. Στο Πληροφοριακό Σύστημα εγγράφονται προαιρε−
τικά, με αντίστοιχη διαδικασία της παραγράφου 7, και 
Κάτοχοι Σταθμών που δεν είναι ακόμα Παραγωγοί. Μετά 
την εγγραφή τους έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 
Μητρώο Σταθμών στα στοιχεία που τους αφορούν. Στην 
περίπτωση που διαπιστώσουν ασυμφωνία των καταχω−
ρηθέντων στοιχείων με τα πραγματικά, έχουν δυνατό−
τητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τροποποίηση 
στοιχείων, η οποία γίνεται αποδεκτή και εφαρμόζεται 
κατόπιν σχετικού ελέγχου από την Υπηρεσία Α.Π.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 4
Περιεχόμενα Μητρώου Σταθμών

1. Στο Μητρώο Σταθμών, το οποίο αναρτάται στην ει−
δική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. και ενημερώνεται 
σε μηνιαία βάση, καταχωρίζονται οι άδειες παραγωγής, 
εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώ−
σεις εξαίρεσης ή απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής των Σταθμών όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 4 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 2 παρ. 12 του νόμου 3851/2010 και ισχύει. 

2. Στο Μητρώο Σταθμών καταχωρίζονται για κάθε 
Σταθμό:

α) Ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.)
β) Στοιχεία του Κατόχου του Σταθμού
γ) Τεχνικά και Οικονομικά Στοιχεία του Σταθμού
δ) Το στάδιο στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδό−

τησης ή το στάδιο υλοποίησης του Σταθμού μετά την 
ολοκλήρωση αυτής.

ε) Τυχόν προβλήματα ή δυσχέρειες που ανακύπτουν 
κατά την αδειοδοτική διαδικασία ή την υλοποίηση του 
Σταθμού 

3. Τα αναλυτικά περιεχόμενα του Μητρώου Σταθμών 
ορίζονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 5
Διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου Σταθμών

Αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία 
Α.Π.Ε. και καταχωρίζονται στοιχεία του άρθρου 4 που 
αφορούν σε:

α) Άδειες Παραγωγής που χορηγούνται με αποφάσεις 
της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006, 
όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διμή−
νου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τη Ρ.Α.Ε. το 
πρώτο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους.

β) Τροποποιήσεις ή ανακλήσεις αδειών παραγωγής 
που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του προηγούμενου δι−
μήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τη ΡΑΕ το 
πρώτο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους.

γ) Σταθμούς που έλαβαν δεσμευτικούς όρους σύν−
δεσης στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου ή των 
οποίων τροποποιήθηκαν ή ανακλήθηκαν οι όροι σύνδε−
σης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα στοιχεία αυτά 
αποστέλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών 
μηνών κάθε έτους από τους Αρμόδιους Διαχειριστές.

δ) Σταθμούς για τους οποίους υπεγράφησαν συμ−
βάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στη δι−
άρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά 
αποστέλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών 
μηνών κάθε έτους από τους Αρμόδιους Διαχειριστές.

ε) Σταθμούς που συνδέθηκαν στο Σύστημα ή το 
Δίκτυο στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα 
στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τους Αρμόδιους Δι−
αχειριστές το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών μηνών 
κάθε έτους.

στ) Άδειες Εγκατάστασης ή Λειτουργίας που εκδόθη−
καν, τροποποιήθηκαν ή ανακλήθηκαν στη διάρκεια του 
προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται 
από τις αρμόδιες για την έκδοσή τους υπηρεσίες το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους.

Άρθρο 6
Δημοσιοποίηση Στοιχείων − Εμπιστευτικότητα

1. Τα Επιλεγμένα Στοιχεία για κάθε Σταθμό του Μη−
τρώου Σταθμών δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.)
β) Η επωνυμία της εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο, 

σε περίπτωση φυσικού προσώπου, του Κατόχου του 
Σταθμού

γ) Η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας του Σταθμού 
(και είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου σε περίπτωση 
Σ.Η.Θ.Υ.Α.)

δ) Η κατηγορία σύνδεσης του σταθμού (σύστημα, δι−
ασυνδεδεμένο/μη−διασυνδεδεμένο δίκτυο)

ε) Η ισχύς του Σταθμού
στ) Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού (Δήμος/Κοι−

νότητα, Νομός, Περιφέρεια)
ζ) Οι συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης ή η 

αποτύπωση του πολυγώνου εγκατάστασης 
η) Η κατηγορία του έργου ανάλογα αν απαιτείται η 

έκδοση ή μη άδειας παραγωγής
2. Τα υπόλοιπα στοιχεία του Μητρώου Σταθμών εί−

ναι εμπιστευτικά και φυλάσσονται ως τέτοια από την 
Υπηρεσία Α.Π.Ε. 

3. Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του 
συνόλου των στοιχείων του Μητρώου Σταθμών απο−
κλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του 
ενεργειακού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για το γενικότερο 
σχεδιασμό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία 
που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστι−
κό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους 
κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση 
αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις 
πληροφορίες ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρω−
τογενές στατιστικό υλικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ (Μ.Π.Λ.Σ.)

Άρθρο 7
Υπόχρεοι Υποβολής Στοιχείων για το Μ.Π.Λ.Σ.

1. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Υπηρεσία 
Α.Π.Ε. για την συστηματική ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. 
έχουν όλοι οι Παραγωγοί που ο Σταθμός τους έχει 
ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 100 kW. 

2. Ειδικότερα για τους λειτουργούντες Σταθμούς 
με ονομαστική ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kW τα 
στοιχεία για την ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. παρέχονται 
στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. Τα 
στοιχεία αυτά διακρίνονται ανά τεχνολογία παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και ανά γεωγραφική περιοχή με 
τον αναλυτικότερο δυνατό διαμερισμό. 

Άρθρο 8
Στοιχεία και Πληροφορίες 

1. Τα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι 
Παραγωγοί για την ενημέρωση του μητρώου του άρ−
θρου 7 είναι:

α) Η χρονική περίοδος αναφοράς (ημερομηνίες έναρ−
ξης – λήξης)

β) Η ενεργειακή παραγωγή της περιόδου αναφοράς 
σε kWh
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γ) Η μέγιστη ισχύς της περιόδου αναφοράς σε kW (μέση 
ωριαία τιμή) και η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της

δ) Η διαθεσιμότητα του σταθμού, δηλαδή το συνολικό 
χρονικό διάστημα (σε ώρες) εντός της περιόδου ανα−
φοράς που ο σταθμός είχε δυνατότητα παραγωγής. Για 
σταθμούς που αποτελούνται από περισσότερες της μίας 
ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής, το εν λόγω διάστη−
μα προκύπτει ως η μέση τιμή των επιμέρους χρονικών 
διαστημάτων του προηγούμενου εδαφίου. 

ε) Περιγραφή πιθανών προβλημάτων που οδήγησαν 
σε παύση της παραγωγής του σταθμού (δίκτυο, φυσικά 
φαινόμενα, τεχνικά προβλήματα κλπ)

στ) Ισοδύναμες πλήρεις θέσεις απασχόλησης για τη 
λειτουργία του Σταθμού

Επιπλέον, σε περίπτωση εγκατάστασης Σταθμού 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι Παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν 
στοιχεία για:

ζ) Τον τύπο και την ποσότητα του καυσίμου που χρη−
σιμοποιήθηκε την περίοδο αναφοράς (σε kg)

η) Την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που 
χρησιμοποιήθηκε σε (MJ/kg)

θ) Την ποσότητα της ωφέλιμης θερμότητας που πα−
ρήχθη την περίοδο αναφοράς σε kWh

ι) Τη χρήση της ωφέλιμης θερμότητας που παρήχθη
2. Τα στοιχεία που οφείλει να παρέχει ο Αρμόδιος 

Διαχειριστής, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 
7 παρ. 2, για την ενημέρωση του ίδιου μητρώου ανά 
τεχνολογία και γεωγραφική περιοχή είναι:

α) Η χρονική περίοδος αναφοράς (ημερομηνίες έναρ−
ξης – λήξης)

β) Η ενεργειακή παραγωγή της περιόδου αναφοράς 
σε kWh

2. Για τον τρόπο υπολογισμού της παραγόμενης ηλε−
κτρικής ενέργειας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 
της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/14.5.2010 (ΦΕΚ 
Β΄646/14.05.2010).

Άρθρο 9
Διαδικασία Υποβολής – Περιοδικότητα

1. Η χρονική περίοδος αναφοράς για την υποβολή των 
στοιχείων του άρθρου 8 είναι τετράμηνη. Οι υπόχρεοι 
Παραγωγοί και οι Αρμόδιοι Διαχειριστές οφείλουν εντός 
των πρώτων 15 ημερών κάθε τετραμήνου να υποβάλ−
λουν στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. τα απολογιστικά στοιχεία 
του άρθρου 8 για το προηγούμενο τετράμηνο. Η πρώτη 
υποβολή στοιχείων κάθε έτους γίνεται το πρώτο δεκα−
πενθήμερο του Μαρτίου. 

2. Οι υπόχρεοι Παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονι−
κά τα στοιχεία του άρθρου 8 με τη διαδικασία που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι Αρμόδιοι 
Διαχειριστές υποβάλλουν τα στοιχεία μέσω κατάλλη−
λα συμπληρωμένων λογιστικών φύλλων τα οποία απο−
στέλλονται προς την Υπηρεσία Α.Π.Ε. ηλεκτρονικά. Η 
ημερομηνία αποστολής της ηλεκτρονικής επιστολής 
επιβεβαιώνει το εμπρόθεσμο της υποβολής.

3. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας της πα−
ραγράφου 2, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. αποστέλλει πρότυπο 
ηλεκτρονικό αρχείο στους εμπλεκόμενους Αρμόδιους 
Διαχειριστές. 

Άρθρο 10
Δημοσιοποίηση Στοιχείων − Εμπιστευτικότητα

1. Τα στοιχεία που περιέχονται στο Μ.Π.Λ.Σ. είναι εμπι−
στευτικά και φυλάσσονται ως τέτοια από την Υπηρεσία 

Α.Π.Ε. Τα στοιχεία του Μ.Π.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του 
ενεργειακού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για τον γενικότερο 
σχεδιασμό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία που 
καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό 
δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρό−
πο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη 
της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες 
ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατι−
στικό υλικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Συνεργασία Φορέων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 
10 περί εμπιστευτικότητας των στοιχείων, η Υπηρεσία 
Α.Π.Ε. συνεργάζεται στενά με τη Ρ.Α.Ε., τις αρχές που 
εκδίδουν τις Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας των 
Σταθμών καθώς και τους Αρμόδιους Διαχειριστές προ−
κειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία 
των στοιχείων του Μητρώου Σταθμών και του Μητρώου 
Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών.

2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι παραπάνω 
φορείς διενεργούν συστηματικά διασταυρώσεις και 
αντιπαραβολή στοιχείων προκειμένου να αντιμετωπί−
ζονται τυχόν παραλείψεις ή εσφαλμένες καταγραφές 
στοιχείων. 

3. Αντικείμενο της συνεργασίας των φορέων αποτελεί 
και ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων που οφεί−
λουν να υποβάλλουν οι Παραγωγοί στο Μ.Π.Λ.Σ..

4. Για την πάσης φύσεως τεχνική υποστήριξη της 
λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η Υπη−
ρεσία ΑΠΕ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και 
την τεχνογνωσία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Άρθρο 12
Λοιπές Διατάξεις

1. Εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσης, τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύ−
στημα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. 

2. Το Μητρώο Σταθμών καταρτίζεται αρχικά από στοι−
χεία που παρέχει η Ρ.Α.Ε. στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. για τις 
Άδειες Παραγωγής, Τροποποιήσεις και Εξαιρέσεις από 
την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής που έχουν 
χορηγηθεί για Σταθμούς πριν την έναρξη ισχύος του 
ν.3851/2010 καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και ειδικότερα στο 
Παράρτημα της, εφ’ όσον είναι διαθέσιμα.

3. Τα παραπάνω στοιχεία της Ρ.Α.Ε. διασταυρώνονται, 
συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται με στοιχεία δια−
θέσιμα στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, το οποίο εντάχθηκε στην Υπηρεσία Α.Π.Ε με 
την διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3851/10 όπως ισχύει.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος οι φορείς του άρθρου 5 που είναι υπεύθυνοι 
για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για την 
τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Σταθμών προβαί−
νουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρ−
μογή των λοιπών διατάξεων της παρούσας με χρήση 



ηλεκτρονικών ή έντυπων μέσων. Όλα τα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 
καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα μετά την 
έναρξη λειτουργίας του. 

5. Οι Παραγωγοί που υποχρεούνται να υποβάλουν 
στοιχεία στο Μ.Π.Λ.Σ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 
7, 8 και 9 απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους αυ−
τής μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος, η οποία σηματοδοτεί και τη δυνατότητα 
αναγνώρισης και απόκτησης του Μ.Α.Σ. του Σταθμού 
τους. 

Άρθρο 13

Παράρτημα 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας το Παράρτημα.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ  
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