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Οι νέες ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά 
που ψηφίστηκαν από τη Βουλή στις 7/11/2012 

 
 

 
Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ  

 
Επιβάλλεται  έκτακτη  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  στους  παραγωγούς  ηλεκτρικής  ενέργειας  από 
σταθμούς  ΑΠΕ  και  ΣΗΘΥΑ,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  του  τιμήματος  των  πωλήσεων  ηλεκτρικής 
ενέργειας  που  λαμβάνουν  χώρα  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  1.7.2012  έως  και  30.6.2014  και 
αφορά  τους  λειτουργούντες  σταθμούς,  καθώς  και  όσους  σταθμούς  τεθούν  σε  δοκιμαστική 
λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. 
 
Η  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  υπολογίζεται  ως  εκατοστιαίο  ποσοστό  επί  του,  προ  Φ.Π.Α., 
τιμήματος  πώλησης  ηλεκτρικής  ενέργειας,  που  εγχέεται  από  τον  Παραγωγό  στο  Σύστημα  ή  το 
Διασυνδεδεμένο  Δίκτυο,  ή  στα  ηλεκτρικά  συστήματα  των  Μη  Διασυνδεδεμένων  Νησιών,  και 
ανέρχεται:  
 
α)  Σε  είκοσι  πέντε  τοις  εκατό  (25%)  για  τους  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  που  τέθηκαν  σε 
δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους, έως 31.12.2011. 
β)  Σε  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  για  τους φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  που  τέθηκαν  σε  δοκιμαστική 
λειτουργία,  ή  ενεργοποιήθηκε  η  σύνδεσή  τους,  μετά  την  1.1.2012  και  η  αποζημίωση  της 
παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 
3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. 
γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 
λειτουργία,  ή  ενεργοποιήθηκε  η  σύνδεσή  τους,  μετά  την  1.1.2012  και  η  αποζημίωση  της 
παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 
3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 
Αυγούστου 2012. 
δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ. 
 
Με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  δύναται  να 
παραταθεί, για ένα ακόμη έτος, η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς. 
 
Η  ανωτέρω  εισφορά  δεν  επιβάλλεται  στους  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  για  τους  οποίους  η 
αποζημίωση  της  παραγόμενης  ενέργειας  υπολογίζεται  βάσει  της  τιμής αναφοράς  του πίνακα  του 
άρθρου 27Α  του  ν. 3734/2009,  που αντιστοιχεί  σε ημερομηνία μεταγενέστερη  της 9ης  Αυγούστου 
2012,  καθώς  και  για  τους  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  του  Ειδικού  Προγράμματος  Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις. 
 
Τα  ποσά  που  αντιστοιχούν  στην  ανωτέρω  εισφορά  υπολογίζονται  και  παρακρατούνται  σε  κάθε 
εκκαθάριση από  τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ  και,  για  την περίπτωση  των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,  από  τη 
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Για τον 
υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται 
στον υπόχρεο. 
 
Με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  ρυθμίζεται  κάθε 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

1. Η  παράγραφος  5(α)  του  άρθρου  27Α  του  ν.  3734/2009  (Α’  8)  όπως  τροποποιήθηκε  με  την 
παράγραφο 1 του άρθρου 186 του ν. 4001/2011 (Α‘ 179), αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«5.α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι 
έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί 
στην  τιμή  που  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  έναρξης  της  δοκιμαστικής  λειτουργίας  ή,  αν  δεν 
προβλέπεται  περίοδος  δοκιμαστικής  λειτουργίας,  κατά  την  ημερομηνία  της  ενεργοποίησης  της 
σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού.  
 
Ο  αρμόδιος  διαχειριστής  υποχρεούται  στη  θέση  του  φωτοβολταϊκού  σταθμού  σε  δοκιμαστική 
λειτουργία  ή,  εάν  δεν  προβλέπεται  περίοδος  δοκιμαστικής  λειτουργίας,  στην  ενεργοποίηση  της 
σύνδεσής  του,  εντός  προθεσμίας  ενός  μήνα  από  τότε  που    ο  ενδιαφερόμενος  θα  δηλώσει  την 
ετοιμότητα  του  σταθμού  για  έναρξη  της  δοκιμαστικής  λειτουργίας  ή  για  ενεργοποίηση  της 
σύνδεσης,  εφόσον,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  του  σχετικού  αιτήματος,  έχουν  ήδη 
ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για σύνδεση ή έχει 
παρέλθει ο συνομολογημένος στην σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων.  
 
Εάν  παρέλθει  άπρακτο  το  ανωτέρω  διάστημα  του  ενός  μήνα  για  λόγους  οφειλόμενους  σε 
υπαιτιότητα του διαχειριστή, που  διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνωστοποιείται εγγράφως προς 
τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατά περίπτωση, ως 
τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή 
που ίσχυε κατά την ημερομηνία παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μήνα. Η ανωτέρω 
έγγραφη  γνωστοποίηση  παρέχεται  μόνον  από  ειδικώς  εντεταλμένα  προς  τούτο  όργανα  του 
αρμόδιου  διαχειριστή,  που ανακοινώνονται  στον  Λειτουργό  της Αγοράς  τη  ΡΑΕ  και  την  Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 
 
Σε  κάθε  περίπτωση  η  θέση  του  φωτοβολταϊκού  σταθμού  σε  δοκιμαστική  λειτουργία  ή,  εάν  δεν 
προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής του, θα πρέπει να 
λάβει χώρα εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον, κατά την 
ημερομηνία  υποβολής  του  σχετικού  αιτήματος,  έχουν  ήδη  ολοκληρωθεί  τα  προβλεπόμενα  στην 
οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για  σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στην 
σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του 
προηγούμενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζημιώνει τον ενδιαφερόμενο α) με το μισό του κόστους 
των  έργων  σύνδεσης,  όπως  αυτό  αναγράφεται  στη  σχετική  σύμβαση,  εάν  ο  διαχειριστής 
ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του εντός διαστήματος τεσσάρων  (4) μηνών από την υποβολή του 
αρχικού αιτήματος ή β) με το σύνολο του κόστους των έργων σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.   
 
Σε  περίπτωση  αδυναμίας  σύνδεσης  του  σταθμού  για  λόγους  οφειλόμενους  σε  υπαιτιότητα  του 
ενδιαφερομένου,  η οποία διαπιστώνεται από  τον διαχειριστή  και  γνωστοποιείται  εγγράφως προς 
τον  Λειτουργό  της  Αγοράς  ή  τον  διαχειριστή  για  τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά  κατά  περίπτωση, 
ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης περί ετοιμότητας του δεύτερου εδαφίου, το αίτημα 
απορρίπτεται  και  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλει  εκ  νέου  αίτημα  για  θέση  του 
φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής 
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λειτουργίας, για ενεργοποίηση της σύνδεσής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον έξι  (6) μήνες από 
την υποβολή του προηγούμενου αιτήματός του.». 
 

2. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έως την έναρξη ισχύος  του παρόντος νόμου 
έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο 
για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως  τιμή αναφοράς λαμβάνεται η  τιμή που 
ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή υποβολής της αίτησης με πλήρη φάκελο, υπό 
την  προϋπόθεση  ότι  η  έναρξη  δοκιμαστικής  λειτουργίας  ή,  εάν  δεν  προβλέπεται  περίοδος 
δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, θα λάβει χώρα: 
α. Για τους σταθμούς ισχύος έως και 10 MW, εντός απώτατου χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συμπληρωθούν  δέκα οκτώ (18) μήνες  
από την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με τον παρόντα νόμο. 
β.  Για  τους  σταθμούς  ισχύος  μεγαλύτερης  από  10  MW  καθώς  και  για  τους  σταθμούς  ισχύος 
μικρότερης  των 10MW,  σε  περίπτωση που  για  τη  σύνδεσή  τους  τα αναγκαία  νέα  έργα σύνδεσης 
απαιτούν  την  κατασκευή  ενός  τουλάχιστον  νέου  Υποσταθμού  YT/MT,  εντός  απώτατου  χρονικού 
διαστήματος  δώδεκα  (12)  μηνών  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  ή  ενωρίτερα,  όποτε 
συμπληρωθούν τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 5(α) του 
άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με τον παρόντα νόμο.  
 
Εάν  η  έναρξη  της  δοκιμαστικής  λειτουργίας  ή,  εάν  δεν  προβλέπεται  περίοδος  δοκιμαστικής 
λειτουργίας,  η  ενεργοποίηση  της  σύνδεσης  των  ανωτέρω  σταθμών  δεν  λάβει  χώρα  εντός  των 
ανωτέρω  προθεσμιών,  ως  τιμή  αναφοράς  λαμβάνεται  η  τιμή  που  αναγράφεται  στον  πίνακα  του 
άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά 
την  ημερομηνία  έναρξης  της  δοκιμαστικής  λειτουργίας  ή  της  ενεργοποίησης  της  σύνδεσης  του 
φωτοβολταϊκού σταθμού κατά περίπτωση. 
 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
 

«Η  σύμβαση  σύνδεσης  συνάπτεται  εντός  διαστήματος  τριών  (3)  μηνών  από  την  υποβολή  του 
σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που, 
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  4,  εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  λήψης  άδειας 
παραγωγής, και εντός έξι (6) μηνών για τους σταθμούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα 
έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την 
υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα  (12) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο 
Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, β) τους δεκαοκτώ (18) μήνες για 
σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και γ) 
τους  είκοσι  τέσσερις  (24)  μήνες  για  τους  σταθμούς  που  συνδέονται  στο  Σύστημα.  Με  ειδικά 
αιτιολογημένη  απόφασή  τους,  που  κοινοποιείται  στη  ΡΑΕ,  οι  διαχειριστές  μπορούν  σε 
συγκεκριμένες  περιπτώσεις  να  θέτουν  μεγαλύτερα  χρονικά  περιθώρια  για  την  υλοποίηση  των 
έργων  σύνδεσης,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  βαθμό  δυσκολίας  κατασκευής  των  έργων  αυτών.  Η 
υποχρέωση των Διαχειριστών για υλοποίηση των έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών 
δεν  ισχύει  για  α)  συγκροτήματα  αιολικών  πάρκων  συνολικής  ισχύος  μεγαλύτερης  από  εκατόν 
πενήντα  (150) MW,  β)  αιολικά  πάρκα  που  συνδέονται  με  το  Σύστημα  μέσω  ειδικού  προς  τούτο 
υποθαλάσσιου καλωδίου, και γ) άλλα αναλόγου μεγέθους σύνθετα έργα.».   

 


