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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Το τελευταίο διάστηµα η ΕΛΕΤΑΕΝ δέχεται πολλά ερωτήµατα σε σχέση µε τη δυνατότητα
εγκατάστασης µικρών ανεµογεννητριών σε κτίρια ή γήπεδα. Οι ερωτήσεις αφορούν ένα ευρύ
φάσµα πληροφοριών που περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο, την τεχνολογία και εµπορικές
πληροφορίες ή πληροφορίες αγοράς, όπως, ενδεικτικά, προτεινόµενες εταιρείες, εξοπλισµός,
κοστολόγια, κ.λπ.
Καταρχήν σηµειώνουµε ότι το αυξανόµενο αυτό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα θετικό. Οι µικρές
ανεµογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα, µπορούν να επιτελέσουν
σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη, µεταξύ άλλων
τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των Α.Π.Ε. και την κοινωνική
συνοχή. Στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την επίτευξη των
στόχων Α.Π.Ε. ως το 2020, εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις, που είναι απαραίτητες, οι µικρές
ανεµογεννήτριες έχουν και αυτές τη θέση τους.
Με αυτές τις σκέψεις, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα ως κοινή και ενιαία απάντηση στις
υποβαλλόµενες ερωτήσεις:
Σε σχέση µε τις ζητούµενες εµπορικές πληροφορίες, ενηµερώνουµε ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ δεν είναι
εµπορική επιχείρηση, δεν προσφέρει διαφήµιση και συνεπώς δεν είναι δεοντολογικά ορθό να
υποδεικνύει εταιρείες του κλάδου, τις οποίες ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να αναζητήσει στην
ελεύθερη αγορά ή από τα συνήθη µέσα ενηµέρωσης (διαδικτυακοί τόποι κ.λπ.). Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι
µία µη κερδοσκοπική ένωση, η οποία στηρίζεται αφενός στις χορηγίες των εταιρειών του κλάδου,
αφετέρου στις συνδροµές και την εθελοντική εργασία των µελών της.
Επί των λοιπών ερωτηµάτων, που αφορούν κυρίως το θεσµικό και αδειοδοτικό πλαίσιο,
σηµειώνουµε τα ακόλουθα:

1) Σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, µε βάση τον πρόσφατο νόµο 3851/2010, οι
µικρές ανεµογεννήτριες (Α/Γ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) όταν εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η συνολική τους ισχύς δεν
υπερβαίνει τα 20 kW. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από
Ε.Π.Ο. εντός αποκλειστικής προθεσµίας 20 ηµερών από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της
οικείας Περιφέρειας (∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας – ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.). Ανεµογεννήτριες που
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εγκαθίστανται σε κτίρια ή εντός οργανωµένων βιοµηχανικών υποδοχέων, ανεξαρτήτως ισχύος,
απαλλάσσονται τόσο από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Ε.Π.Ο. όσο και βεβαίωσης
απαλλαγής από Ε.Π.Ο. Ωστόσο, σε διαδικασία Ε.Π.Ο. υπόκεινται οι µικρές Α/Γ µε εγκατεστηµένη
ισχύ µικρότερη ή ίση µε το ως άνω όριο των 20 kW εφόσον:
• εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετηµένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή
σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100 µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού
(εκτός βραχονησίδων),
• σε απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων από το γήπεδο εγκατάστασης (ως γήπεδο
εγκατάστασης νοούνται οι κορυφές του πολυγώνου του γηπέδου) χωροθετείται γήπεδο άλλου
αιολικού σταθµού για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά
σύνδεσης και η συνολική ισχύς όλων αυτών των ανεµογεννητριών υπερβαίνει το προαναφερθέν
καθοριζόµενο όριο των 20 kW.
Τα ανωτέρω καθορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 3, παράγραφος 2 του ν.3851/2010.
Η διαδικασία Ε.Π.Ο. και οι απαιτούµενες µελέτες καθορίζονται από τις Υ.Α. 104247/2006 και
104248/2006 (ΦΕΚ Β’663), http://www.rae.gr/downloads/sub2/KYA104247-8.pdf
Ωστόσο, ο νόµος 3851/2010 έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης (ενδεικτικά έχει καταργηθεί το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
επίπτωσης και αξιολόγησης) αλλά οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν ακόµα
τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.
των οικείων Περιφερειών µε αίτησή τους που θα συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων .

2) Σχετικά µε τις λοιπές βασικές άδειες, οι Α/Γ ισχύος έως 100 kW (και γενικά οι αιολικές
εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW) απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης:
• άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010), και
• αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8, παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010).
Αυτό σηµαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας
παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η προσκόµιση ανεµολογικών µετρήσεων από διαπιστευµένο κατά
IEC-17025 φορέα). Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εκδίδεται πλέον καµία
διοικητική πράξη όπως για παράδειγµα ήταν η Απόφαση Εξαίρεσης από τη Ρ.Α.Ε. δεδοµένου ότι
αυτό ρητά καθορίζεται στη νέα διατύπωση που εισήγαγε ο ν.3851/2010.

3) Σχετικά µε την τιµολόγηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή διαµορφώνεται
ως ακολούθως (άρθρο 13, παράγραφος 1 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5,
παράγραφος 2 του ν.3851/2010):

• για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος µεγαλύτερης των 50
kW, η τιµή ισούται µε 87,85 €⁄ΜWh (∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και Σύστηµα) και 99,45€⁄ΜWh (µη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά),
• για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται µε εγκαταστάσεις ισχύος µικρότερης ή ίσης των 50 kW, η
τιµή ισούται µε 250 €⁄ΜWh (τιµή ίδια για ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και Σύστηµα και για µη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά).
Ο τρόπος αναπροσαρµογής των τιµών αυτών και λοιπές λεπτοµέρειες µπορεί να αναζητηθούν
στην σχετική διάταξη του νόµου.

4) ∆υστυχώς για τις µικρές Α/Γ δεν υπάρχει υπουργική απόφαση που να εξειδικεύει τις διαδικασίες
αδειοδότησης και σύνδεσης ούτε ειδικές διατάξεις σχετικά µε τους όρους δόµησης σε κτίρια ή
άλλες δοµικές κατασκευές.
Με βάση όµως, την εµπειρία άλλων τεχνολογιών και τις διατάξεις του νόµου, κάποιος που
ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση µικρού µεγέθους Α/Γ, θα πρέπει να υποβάλλει ταυτόχρονα
αιτήσεις ως ακολούθως:
• στη ∆ΕΗ/∆∆∆, Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ 104 32, Αθήνα, καθώς και τις τοπικές υπηρεσίες ∆ικτύου
της ∆ΕΗ (περιοχές), όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.dei.gr/Images/Ασλάνογλου,ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ%20ΠΕΡΙΟΧΕΣ%20∆ΕΗ.pdf για
χορήγηση Προσφοράς Όρων Σύνδεσης,
• στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο.
(ειδικά σε αυτήν την αίτηση θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα από τον αιτούντα για παραλαβή του
αριθµού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας –αν είναι δυνατό πάνω σε αντίγραφο της αίτησης– ώστε
να τεκµαίρεται µε ασφάλεια η παρέλευση του 20ηµέρου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του
ν.3468/2006, όπως ισχύει, και µετά την παρέλευση του οποίου η εν λόγω βεβαίωση θεωρείται
χορηγηθείσα). Παρά την ύπαρξη της αποκλειστικής αυτής προθεσµίας, οι ενδιαφερόµενοι
παροτρύνονται να επιδιώκουν µε υποµονή την χορήγηση της βεβαίωσης από τη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.
δεδοµένου ότι ένας πλήρης φάκελος διευκολύνει σηµαντικά την συνέχιση της αδειοδοτικής
διαδικασίες και να επικαλούνται το αποκλειστικό της προθεσµίας µόνο σε έσχατη ανάγκη, αν
λόγω αντικειµενικών ή άλλων δυσκολιών (π.χ. έλλειψη προσωπικού) καθυστερεί υπερβολικά η
χορήγηση της βεβαίωσης.
• στην αρµόδια ∆/νση Πολεοδοµίας για έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ή άδεια
δόµησης αναλόγως της θεµελίωσης.
Αν και, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν σαφείς και συγκεκριµένες οδηγίες για τα έγγραφα τα
οποία χρειάζονται, εκτιµάται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
• Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου µε σηµειωµένο το κτίριο ή τη θέση, όπου πρόκειται να
εγκατασταθεί η µικρή Α/Γ σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ87.
• Απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ κλίµακας 1:50.000.

• Φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης.
• Τοµή της Α/Γ και διαστάσεις.
• Στοιχεία του φορέα εγκατάστασης.
• Στοιχεία του εξοπλισµού µε βασικές πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια (π.χ. φωτογραφία
του εξοπλισµού, ταχύτητα περιστροφής κ.λπ.) που επιτρέπουν σε µη τεχνικούς να αποκτήσουν
άποψη της σκοπούµενης εγκατάστασης. Αν και οι µικρές Α/Γ, όπως και όλες οι Α/Γ, δεν
δηµιουργούν ηχητική όχληση, θα πρέπει να επιδιώκεται να προσκοµίζονται στοιχεία για την
προκαλούµενη στάθµη θορύβου, ώστε να προληφθούν σχετικά ερωτήµατα από τις
αδειοδοτούσες υπηρεσίες.
• Στοιχεία των απαιτούµενων εγκαταστάσεων υποδοµής (τρόπος στήριξης/θεµελίωσης, τρόπος
ανέγερσης κ.λπ.).

Ειδικά στη ∆ΕΗ θα πρέπει να υποβληθούν και τα ακόλουθα:
• στοιχεία των ηλεκτρολογικών συστηµάτων,
• τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισµού,
• µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο,
• τίτλος κυριότητας του χώρου εγκατάστασης
και να συµπληρωθούν
• µε αντίγραφο της έγκρισης από την Πολεοδοµία (µικρής κλίµακας ή δόµησης), όταν αυτή
εκδοθεί,
• µε αντίγραφο της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή αποδεικτικό παρέλευσης του 20ηµέρου από την
υποβολή της αίτησης στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ∆ΕΗ, ως ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, θα εκδώσει την Προσφορά
Σύνδεσης, που θα καταστεί δεσµευτική µε την προσκόµιση της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή
αποδεικτικό παρέλευσης του 20ηµέρου από την υποβολή της αίτησης, και θα περιγράφει τους
τεχνικούς και οικονοµικούς όρους της σύνδεσης. Σηµειώνεται ότι, κατά τον νόµο, ο τίτλος
κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδοµίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς
σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης η οποία έπεται
αυτών, µε βάση τις σχετικές οδηγίες και την πρακτική της ∆ΕΗ.
Τα παραπάνω στοιχεία απορρέουν από τα έντυπα της ∆ΕΗ για εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων σε
κτίρια και γήπεδα και είναι διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο της ∆ΕΗ και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.dei.gr/Documents/Αίτηση%20για%20ΦΒ%20ΧΤ%20σε%20κτίριο%20µέχρι%20100kW.%20V.22.
10.10.pdf και
http://www.dei.gr/Images/Αίτηση%20για%20ΦΒ%20MT%20επί%20γηπέδου%20άνω%20των%20100%20κα
ι%20έως%20500%20kW.pdf

Σηµειώνεται ότι οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α. 13310/2007 που αφορούν τα ζητούµενα
δικαιολογητικά για την χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, δεν θα πρέπει να ακολουθούνται
(τουλάχιστον όχι εξαντλητικά) διότι αφενός δεν είναι κατάλληλες για τις µικρές Α/Γ αφετέρου τυπικά
δεν τις καταλαµβάνουν αφού η συγκεκριµένη Υ.Α. αφορά την έκδοση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας από τις οποίες απαλλάσσονται, όπως αναφέρθηκε, οι αιολικές εγκαταστάσεις
συνολικής ισχύος έως 100 kW.

Τέλος, προκειµένου µετά το πέρας της αδειοδοτικής διαδικασίας, να αποφευχθούν προβλήµατα µε
άλλες υπηρεσίες η αρµοδιότητα των οποίων υφίσταται πιθανά ανάλογα µε το είδος και τον
χαρακτήρα του χώρου εγκατάστασης µε βάση άλλες νοµοθεσίες (δασική, αρχαιολογική κλπ.),
συνίσταται οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται εγκαίρως µε σχετικό αίτηµά τους και στις ακόλουθες
αρχές: Εφορία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων, ∆ασαρχείο, ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ.

5) Σχετικά µε τη σύναψη Σύµβασης σύνδεσης και την παροχή εγγυήσεων για τη σύνδεση,
µετά την έκδοση από τη ∆ΕΗ της δεσµευτικής προσφοράς σύνδεσης, την υποβολή του τίτλου
κυριότητας και την έγκριση της Πολεοδοµίας ο φορέας υποβάλει στη ∆ΕΗ αίτηση για την
υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης. Με την υπογραφή της Σύµβασης αυτής, ο φορέας καταβάλει
στη ∆ΕΗ όλο το κόστος σύνδεσης που έχει καθορισθεί στη δεσµευτική προσφορά.
Ένα σηµείο που είναι αδιευκρίνιστο σχετίζεται µε την υποχρέωση να έχει εκδοθεί η έγκριση από
την Πολεοδοµία προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση σύνδεσης. Η ακολουθούµενη πρακτική
από τη ∆ΕΗ στην περίπτωση των µικρών φωτοβολταϊκών, για τα οποία όµως απαιτείται µόνο
έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας όταν δεν συνοδεύονται από κάποια δοµική κατασκευή (π.χ. µη
προκατασκευασµένος οικίσκος), επιβάλει την προσκόµιση της έγκρισης αυτής. Στην περίπτωση
των µεγάλων Α/Γ για τις οποίες απαιτείται άδεια δόµησης για το θεµέλιο (διαδικασία σαφώς πιο
χρονοβόρα από αυτή της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας) αυτή δεν απαιτείται για την
υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης. Είναι ασαφές πώς θα αντιµετωπισθούν οι µικρές Α/Γ που
απαλλάσσονται από την άδεια εγκατάστασης και θεµελιώνονται σε γήπεδο.
Ένα επίσης βασικό σηµείο στη διαδικασία, που θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό, είναι
η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων. Στις συµβάσεις σύνδεσης που συνάπτει ο ∆ιαχειριστής µε
τους φορείς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση
για λήψη άδειας παραγωγής (δηλαδή για µικρές Α/Γ έως 100kW), καθορίζεται (σύµφωνα µε το
άρθρο 8, παράγραφος 15 του ν.3851/2010), προθεσµία σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, η
οποία είναι αποκλειστική, και ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν
υλοποιήσει τη σύνδεση εντός της καθορισθείσας προθεσµίας. Από την παροχή εγγυήσεων,
σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο και το άρθρο του ν.3851/2010, εξαιρούνται οι σταθµοί από Α.Π.Ε
ανεξαρτήτως ισχύος που εγκαθίστανται σε κτίρια, καθώς και σταθµοί από Α.Π.Ε ανεξαρτήτως
ισχύος για τους οποίους έχει υπογραφεί Σύµβαση Σύνδεσης πριν τη θέση σε ισχύ του
ν.3851/2010.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι, κάθε επενδυτής που επιθυµεί να εγκαταστήσει µια µικρή Α/Γ µε ισχύ
κάτω των 100 kW σε γήπεδο θα υποχρεωθεί να προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση, το ύψος της
οποίας θα καθορισθεί µε υπουργική απόφαση που δεν έχει ακόµα εκδοθεί.

6) Σχετικά µε τη σύναψη Σύµβασης πώλησης και αγοράς της ενέργειας, µετά την υπογραφή
της σύµβασης σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ θα πρέπει να υπογραφεί η σύµβαση πώλησης ενέργειας µε
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή που είναι ο ∆ΕΣΜΗΕ (Κάστορος 72, Τ.Κ. 18 545, Πειραιάς) για το
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και η ∆ΕΗ για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.
Ο τύπος της σύµβασης πώλησης έχει καθορισθεί µε υπουργική απόφαση και βρίσκεται στον
δικτυακό τόπο του Υ.Π.Ε.Κ..Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nCH%2fZqR%2fZ%2fM%3d&tabid=555.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του ∆ΕΣΜΗΕ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.desmie.gr/up/files/∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΝΟΜΟΣ_%203851-2010.pdf

7) Τέλος, χρήσιµες διευθύνσεις από όπου µπορεί να αντλούνται πληροφορίες είναι:
α) Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr, menu Ενέργεια, menu Υπηρεσία A.Π.Ε.):
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=546&language=el-GR,
όπου υπάρχει και καταγραφή του θεσµικού πλαισίου µετά το ν.3851/2010, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=555&language=el-GR.
β) Η σελίδα της ∆ΕΗ για τη σύνδεση παραγωγών Α.Π.Ε. στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής (www.ppc.gr, menu
Συχνές Ερωτήσεις, menu 8) http://www.dei.gr/Default.aspx?id=14218&nt=19&lang=1
γ) Η σελίδα του ∆ΕΣΜΗΕ για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (www.desmie.gr, επιλογή
∆ικαιολογητικά Συµβάσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ)
δ) Η σελίδα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου υπάρχει η βασική νοµοθεσία περί Α.Π.Ε.
(www.rae.gr, menu Τι είναι η ΡΑΕ-Θεσµικό πλαίσιο ενέργειας, menu Νοµοθεσία για την
ενέργεια, επιλογή Α.Π.Ε. και Συµπαραγωγή) http://www.rae.gr/SUB2/2_4.htm.
ε) Η σελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr) όπου υπάρχει οδηγός για µικρά συστήµατα
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. http://www.cres.gr/perch/pdf/guide_homeowners_greek.pdf

