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Κυριότερα Σημεία του Νέου Νόμου για τα Φωτοβολταϊκά
1. Επανακαθορισμός της τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σε
λειτουργία
2. Υποβολή δήλωσης στον λειτουργό της αγοράς ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) για τους σταθμούς σε
λειτουργία, ώστε να καταταχθούν στις νέες κατηγορίες τιμολόγησης
3. Έκδοση και παράδοση Πιστωτικού Τιμολογίου με βάση το Ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα του
ΛΑΓΗΕ σε ποσοστό που καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία ηλέκτρισης του εκάστοτε
σταθμού
4. Επέκταση – Τροποποίηση Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά 7 έτη &
καθορισμός τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας
5. Τροποποίηση τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ εκτός από τους Φ/Β
σταθμούς
6. Καθορισμός επιπέδου συνολικής ισχύος σταθμών που πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική
λειτουργία μετά την 1/1/2014 με τιμή πώλησης που καθορίζεται από τον ίδιο νόμο και
ανέρχεται σε 200MW ανά έτος έως το 2020.Αν στο τέλος έκαστου έτους η ισχύς υπολείπεται
των 200 MW η διαφορά προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος του επόμενου έτους.
7. Ειδικά για τις Στρατηγικές Επενδύσεις του ν. 3894/2010 η παραγόμενη ενέργεια θα
αποζημιώνεται με τις τρέχουσες τιμές και η ισχύς ανέρχεται σε 300MW έως το 2020. Η εν
λόγω αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αναφέρεται σε επίπεδο συνολικής
υλοποιηθείσας ισχύος του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου και δεν υπερβαίνει το 58% της
ενταγμένης ισχύος ανά επενδυτικό σχέδιο
8. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών σταθμών ΑΠΕ πλην Φ/Β σταθμών που προσκομίστηκαν
πριν την Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των
εν λόγω έργων
9. Καταργείται η μεσοσταθμική προσαύξηση της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που ίσχυε
για τους φ/β σταθμούς (περ. β, παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009)
10. Κατάργηση έκτακτης ειδικής εισφοράς για τους φ/β σταθμούς
11. Κατάργηση αναστολής υπογραφής Συμβάσεων Σύνδεσης & Αγοραπωλησίας Φ/Β σταθμών
12. Κατάργηση αναστολής έκδοσης νέων Προσφορών Σύνδεσης Φ/Β σταθμών από τον
διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ)
13. Κατάθεση εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από την
01/01/2015 για σταθμούς που έχουν ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (θα έπρεπε να
κατατεθεί από 01/05/2014 σύμφωνα με τον ν. 4152/2013)
14. Κατάργηση του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους ήδη έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από την ΡΑΕ για το έτος 2014
15. Εγκατάσταση φ/β σταθμών & μικρών Α/Γ από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις που
συνδέονται στο δίκτυο
16. Μεταφορά θέσης εγκατάστασης σταθμού στην περίπτωση μεταβολής του νομικού ή
Κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης
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