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ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1.

Τα στοιχεία και οι τιµές αναφοράς του ̟ίνακα της ̟ερί̟τωσης β΄ της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ό̟ως ισχύει, και του
̟ίνακα της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α΄ 8), ό̟ως ισχύει,
καθώς και των τιµών του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα
και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω
̟ίνακα A), ό̟ως αυτές οι τιµές έχουν ανα̟ροσαρµοστεί και εφαρµόζονται
για την εκτέλεση των συµβάσεων ̟ώλησης και των συµβάσεων συµψηφισµού
κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, ε̟ανακαθορίζονται,
α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, για τους σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική)
σύµφωνα µε τις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις.
α. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό φωτοβολταϊκούς
σταθµούς.

1

Πίνακας Α
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Πριν το
2009
Α Τριµ.
2009
B Τριµ.
2009
Γ Τριµ.
2009
∆ Τριµ.
2009
Α Τριµ.
2010
Β Τριµ.
2010
Γ Τριµ.
2010
∆ Τριµ.
2010
Α Τριµ.
2011
Β Τριµ.
2011
Γ Τριµ.
2011
∆ Τριµ.
2011
Α Τριµ.
2012
Β Τριµ.
2012
Γ Τριµ.
2012
∆ Τριµ.
2012
Α Τριµ.
2013
Β Τριµ.
2013
Γ Τριµ.
2013
∆ Τριµ.
2013

Φ/Β Στεγών
(<=10kW)

Περίοδος
∆ιασύνδεσης

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

P≤100kW

100kW<P
≤500kW

500kW<P≤
1MW

1MW<P
≤5MW

P>5MW

P≤100Kw

100kW<P

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

-

-

445

-

390

-

385

-

385

-

385

-

480

-

440

-

-

440

-

375

-

365

-

365

-

355

-

480

-

380

-

-

435

-

370

-

345

-

345

-

325

-

460

-

370

-

-

430

-

365

-

325

-

325

-

315

-

430

415

360

-

-

425

-

350

-

315

-

300

400

300

-

410

415

350

-

-

400

-

335

-

315

-

290

390

280

-

385

415

330

-

-

380

-

315

-

315

400

285

390

270

500

370

410

310

-

-

365

-

295

400

295

380

260

375

255

490

355

405

275

-

-

345

395

280

395

280

355

245

360

240

470

335

400

275

-

-

335

390

270

375

260

340

235

335

225

455

330

360

245

-

-

320

375

260

365

250

330

225

320

220

440

315

360

245

470

430

305

360

250

360

245

310

215

300

205

415

295

335

230

470

405

285

330

230

325

225

290

200

280

190

390

280

305

210

415

375

265

305

215

295

205

260

180

260

180

365

265

280

195

385

360

240

280

195

265

185

235

165

230

155

330

240

270

190

340

360

225

265

185

250

175

215

150

210

145

305

220

260

180

295

340

215

255

180

240

165

205

145

195

135

290

215

240

170

295

285

205

240

170

240

145

195

140

190

130

280

205

220

155

270

270

195

185

160

185

145

185

140

180

130

270

195

185

150

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Οι σταθµοί ̟ου αντιστοιχούν σε κελί του ̟ίνακα Α το ο̟οίο δεν φέρει
αριθµητική τιµή (€/MWh) δεν εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου.
Για σταθµούς ισχύος έως και 20 kW, ̟ου δεν εντάσσονται στο «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), οι
τιµές του ̟ίνακα A ̟ροσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου
εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις ̟ερι̟τώσεις σταθµών, για τους ο̟οίους η
ανωτέρω ̟ροσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιµή υψηλότερη της τιµής
α̟οζηµίωσης ̟ου εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων
̟ώλησης τον Ιανουάριο του 2014.
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Για σταθµούς ισχύος έως και 100 kW, οι ο̟οίοι, κατά την έναρξη ισχύος της
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, ανήκουν σε κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότες και για
ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά ε̟αγγελµατία αγρότη,
δεν εφαρµόζονται οι τιµές του ̟ίνακα A. Στις ̟ερι̟τώσεις των ανωτέρω
σταθµών, και α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, οι
ισχύουσες την 01.01.2014 τιµές α̟οζηµίωσης µειώνονται κατά ̟οσοστό 12%
εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ανωτέρω σταθµοί έχουν τύχει
ενίσχυσης, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες τιµές του ̟ίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση
α̟ό τη διάταξη της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.
3851/2010, ε̟ιτρέ̟εται η µεταβίβαση σταθµού ̟ου ανήκει σε κατ’ ε̟άγγελµα
αγρότη µόνο σε άλλον κατ’ ε̟άγγελµα αγρότη.
Η υ̟οβολή δηλώσεων α̟ό τους κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότες ̟αραγωγούς για τη
διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότη, οι ο̟οίες ε̟έχουν
θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται εντός
του ̟ρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το ̟ροηγούµενο της υ̟οβολής
έτος, θα γίνεται µέσω των συστηµάτων ̟ληροφορικής ̟ου ανα̟τύσσονται
κατά τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.2. Σε ̟ερί̟τωση
µη υ̟οβολής της δήλωσης κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο ή δια̟ίστωσης
ανακριβούς δήλωσης ε̟ανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή α̟οζηµίωσης
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στον ̟ίνακα Α.
Ειδικά για σταθµούς για τους ο̟οίους η τιµή αναφοράς α̟οζηµίωσης της
̟αραγόµενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ της
̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του άρθρου ̟ρώτου
του ν. 4093/2012, και οι ο̟οίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαµήνου του
2013 εφαρµόζονται οι τιµές του ακόλουθου ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Περίοδος
∆ιασύνδεση
ς

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ Τριµ.
2013
∆ Τριµ.
2013

P≤100kW

100kW<P
≤500Kw

500kW<P
≤1MW

1MW<P
≤5MW

P>5MW

P≤100Kw

100kW<P

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

300

215

205

175

205

160

205

155

205

150

285

205

205

165

290

210

200

170

200

155

200

150

200

145

280

200

200

160
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β. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό αιολικούς σταθµούς
ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
P≤5MW
P>5MW
Περίοδος
M
∆ιασύνδεσης
XE
XE
E
ME
107
87
107
84
έως 31/12/2006
α̟ό 01/01/2007

107

89

107

86

ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
P≤5MW
P>5MW
XE

XE

120

ME
93

120

ME
90

120

95

120

92

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υλο̟οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα της η̟ειρωτικής χώρας, η ̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό τους αιολικούς
σταθµούς α̟οζηµιώνεται βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών για το
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου
έ̟εται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
γ. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό µικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 15 MWe
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
P >1MW
P≤1MW
Περίοδος ∆ιασύνδεσης
XE
XE
ME
ME
87
107
84
έως 31/12/2006
107
89
107
87
από 01/01/2007
107

δ. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό µονάδες ΣΗΘΥΑ
Πίνακας Α
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWγια τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης – αποµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWλοιπών κατηγοριών
του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 35 MWγια τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση
θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης – αποµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 35 MW λοιπών
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MWγια τις κατηγορίες
(α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή
(γ) «Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης – αποµάστευσης» του άρθρου 3 της
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοιπών κατηγοριών
του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

XE

ME

95 + ΠΤ

80 + ΠΤ

100 + ΠΤ

85 + ΠΤ

85 + ΠΤ

75 + ΠΤ

90 + ΠΤ

80 + ΠΤ

62 + ΠΤ

57 + ΠΤ

68 + ΠΤ

63 + ΠΤ

Η ̟ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ̟ου καλύ̟τει τις
µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ̟ολογίζεται ό̟ως στη
συνέχεια:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό̟ου
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ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται
στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται στην
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής
ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α̟όδοσης για τη χωριστή ̟αραγωγή
θερµικής ενέργειας, ό̟ως ορίζεται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012
(B’ 889), ό̟ου οι βαθµοί α̟όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη (ΑΘ∆)
ό̟ως στον κατωτέρω ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 72%, ηe = 33%, ηhr = 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW
λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 33%, ηhr = 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤
35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)

η = 72%, ηe = 35%, ηhr = 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤
35 MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 35%, ηhr = 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW για
τις
κατηγορίες
(α)
«Συνδυασµένος
κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)

η = 72%, ηe = 35%, ηhr = 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW
λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 35%, ηhr = 81%

ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε
€/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆), η ο̟οία ̟εριλαµβάνει την
τιµή ̟ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο̟οία ̟ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ̟ου
αντιστοιχεί στην ηλεκτρο̟αραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου για
συµ̟αραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆) στους
χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ̟ελατών
ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
5

ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου σε
€/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην
Ελλάδα οι ο̟οίοι είναι ̟ελάτες ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε
µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά
µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υ̟ολογίζεται α̟ό την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2
σε €/tn ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή
αυτή υ̟ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ̟ορίας ∆ικαιωµάτων
Εκ̟οµ̟ών του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ̟ίνακα A η ̟αραγόµενη θερµική
ενέργεια είτε αξιο̟οιείται για την ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων, και
εφόσον η ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων α̟οτελεί την κύρια
δραστηριότητα του ̟αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης
̟όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ̟ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 15%. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
̟ίνακα A η ̟αραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιο̟οιείται για την
̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων, και εφόσον η ̟αραγωγή αγροτικών
̟ροϊόντων α̟οτελεί την κύρια δραστηριότητα του ̟αραγωγού, είτε
διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης ̟όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής
του ̟ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 20%. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ̟ίνακα A τα καυσαέρια αξιο̟οιούνται
για γεωργικούς σκο̟ούς, το σταθερό τµήµα της τιµής του ̟ίνακα (τιµή
εξαιρουµένου του ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 20% και η ̟ροσαύξηση αυτή
υ̟ολογίζεται ̟λέον τυχόν ̟ροσαύξησης κατά τις διατάξεις του
̟ροηγούµενου εδαφίου.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ̟ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε
̟αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α̟ό
φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και Ε̟ιθεώρησης
του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012
(Β’ 3108), στην ο̟οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
̟αραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι ̟ελάτης ηλεκτρο̟αραγωγής ή
όχι.
Κάθε ̟αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ̟αραγωγής υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ
βεβαίωση α̟ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και
Ε̟ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108) στην ο̟οία καθορίζεται σε ̟οια α̟ό τις
κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β’ 1420)
εντάσσεται η µονάδα του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τρο̟ο̟οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ̟ουργός
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο̟ο̟οιήσει
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αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των
̟ινάκων Α και Β της ̟αρούσας υ̟ο̟ερί̟τωσης.
Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των ̟ινάκων των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α έως δ της
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης έχουν ως ακολούθως:
ΧΕ: Υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2,
ΜΕ: Η υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης µε χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.
Ως ηµεροµηνία ∆ιασύνδεσης, για την ένταξη των σταθµών στις αντίστοιχες
κατηγορίες των ̟ινάκων της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης βάσει της «Περιόδου
∆ιασύνδεσης», νοείται η ηµεροµηνία ̟ου οι σταθµοί τέθηκαν σε δοκιµαστική
λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας,
ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή τους. Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής του εξο̟λισµού
ή/και της ισχύος (MW) του σταθµού, ως ηµεροµηνία ∆ιασύνδεσης νοείται η
ηµεροµηνία της αρχικής θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οίησης
της σύνδεσης.
Για λοι̟ούς, ̟λην φωτοβολταϊκών, αιολικών και µικρών υδροηλεκτρικών,
σταθµούς ΑΠΕ και για σταθµούς ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών ̟ου δεν
̟εριλαµβάνονται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889), και οι
ο̟οίοι κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου βρίσκονται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική), η τιµή α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας ανα̟ροσαρµόζεται α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου, σύµφωνα µε τις τιµές ̟ου καθορίζονται βάσει των
διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.5. της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
Οι διατάξεις των υ̟ο̟ερι̟τώσεων (α), (β) και (γ) της ̟ερί̟τωσης 1 δεν
εφαρµόζονται σε ̟ερι̟τώσεις σταθµών, για τους ο̟οίους η εφαρµογή των εν
λόγω διατάξεων οδηγεί σε τιµή, η ο̟οία, ̟εριλαµβανοµένων τυχόν
̟ροσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της τιµής α̟οζηµίωσης ̟ου εφαρµόζεται για
την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων ̟ώλησης και συµψηφισµού τον
Ιανουάριο του 2014.
Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι
̟ροµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ̟ερί̟τωση των εγκαταστάσεων του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009) ανα̟ροσαρµόζουν τις τιµές α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης
ενέργειας α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις αυτής.
Η ισχύς της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου αρχίζει α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1
1.

2.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

Για την εφαρµογή των διατάξεων της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., οι
σταθµοί ̟αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. µε τη συνδροµή σωρευτικά των εξής δυο
̟ροϋ̟οθέσεων:
α) Ο σταθµός ̟αραγωγής έχει τύχει άµεσης ενίσχυσης (ε̟ιχορήγησης) ή
ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα α̟οθεµατικά, α̟αλλαγή
α̟ό φόρο εισοδήµατος, ε̟ιδότηση ε̟ιτοκίου) σε ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό
20% ε̟ί του κόστους της ε̟ένδυσης ό̟ως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την
31.12.2013 και α̟οτυ̟ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές
καταστάσεις του ̟αραγωγού.
β) Έχει καταβληθεί ̟άνω α̟ό το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή
ισοδύναµης).
Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση α̟ό ανα̟τυξιακό/ε̟ενδυτικό νόµο
ή µέσω ένταξης σε ̟ρογράµµατα χρηµατοδοτούµενα α̟ό εθνικούς ̟όρους
ή/και ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι
σταθµοί ̟αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), ̟ου την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), κατατάσσονται στην
κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης).
β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα και ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών, υλο̟οιούν
εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
κατάλληλα συστήµατα ̟ληροφορικής για την υ̟οδοχή ηλεκτρονικών
δηλώσεων α̟ό τους ̟αραγωγούς ̟ροκειµένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
ΜΕ και ΧΕ της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. και δηµοσιο̟οιούν την ηµεροµηνία
θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων στον δικτυακό τους τό̟ο.
γ) Οι ̟αραγωγοί, κάτοχοι σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική), υ̟οβάλουν για κάθε σταθµό ηλεκτρονική δήλωση,
η ο̟οία ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, µε την ο̟οία κατά
̟ερί̟τωση δηλώνουν:
αα) το κόστος της ε̟ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το ̟οσοστό
της ενίσχυσης ε̟ί του κόστους ε̟ένδυσης, κατά τα οριζόµενα στην
υ̟ο̟ερί̟τωση α’ της ̟ερί̟τωσης 1, καθώς και το ̟οσό και ̟οσοστό της
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ενίσχυσης ̟ου έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., ή
ββ) το κόστος της ε̟ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
της υ̟ο̟ερί̟τωσης α’ της ̟ερί̟τωσης 1.
Οι ̟αραγωγοί υ̟οβάλλουν τη δήλωση της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης εντός
διαστήµατος δύο (2) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των
συστηµάτων ̟ληροφορικής για την υ̟οδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Μετά την ηλεκτρονική ε̟εξεργασία των δηλώσεων οι σταθµοί ̟ου ̟ληρούν
τις ̟ροϋ̟οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης)
κατατάσσονται σε αυτήν α̟ό την έναρξη ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
και µέχρι την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου ̟ροηγείται
αυτού, εντός του ο̟οίου συνέτρεξαν οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερί̟τωσης 1. Η
δια̟ίστωση της συνδροµής των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟ερί̟τωσης 1 κατά τα
οριζόµενα στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, γίνεται βάσει και των νέων δηλώσεων
̟ου υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 3.
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία σταθµοί ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις
κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) δεν υ̟οβάλουν τη
δήλωση της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης εντός της ανωτέρω δίµηνης ̟ροθεσµίας, η
κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α̟ό την
̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του ε̟όµενου της υ̟οβολής της δήλωσης µήνα.
Τα συστήµατα ̟ληροφορικής ̟ου ανα̟τύσσονται κατά τις διατάξεις της
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης ̟αρέχουν τη δυνατότητα υ̟οβολής και των δηλώσεων
της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006 καθώς
και των δηλώσεων για τους ε̟αγγελµατίες αγρότες της ̟ερί̟τωσης 1 της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
Για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν έχει καταβληθεί ̟άνω α̟ό το 50% του συνόλου
της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης) έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. , οι ̟αραγωγοί υ̟οχρεούνται εντός δύο (2) µηνών α̟ό
την ηµεροµηνία τελευταίας καταβολής του ̟οσού µε το ο̟οίο καλύ̟τεται το
όριο του 50% να υ̟οβάλουν νέα ̟ερί του γεγονότος αυτού ηλεκτρονική
δήλωση, η ο̟οία ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ώστε να
υ̟αχθούν στην κατηγορία ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά την ̟ρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα, εντός του ο̟οίου έγινε η τελευταία καταβολή
του ̟οσού του ̟ροηγούµενου εδαφίου α̟ό τον αρµόδιο φορέα ̟ου ̟αρέχει
την ενίσχυση. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν τηρηθεί α̟ό τον ̟αραγωγό η
̟ροθεσµία των δύο (2) µηνών της ̟αρούσας η κατάταξη γίνεται α̟ό την
̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου έ̟εται αυτού της υ̟οβολής της
αρχικής, βάσει της ̟ερί̟τωσης 2, δήλωσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ηµεροµηνία
τελευταίας καταβολής του ̟οσού µε το ο̟οίο καλύ̟τεται το όριο του 50% του
συνόλου της ενίσχυσης είναι ̟ρογενέστερη της ηµεροµηνίας θέσης σε
εφαρµογή των ̟ληροφοριακών συστηµάτων της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ της
̟ερί̟τωσης 2 το διάστηµα των δύο (2) µηνών της ̟αρούσας υ̟ολογίζεται α̟ό
την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή των εν λόγω συστηµάτων.
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη
χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακριβούς δήλωσης του ̟αραγωγού, ̟έραν των
λοι̟ών κυρώσεων, ο ̟αραγωγός α̟οζηµιώνεται εφεξής (α̟ό την ε̟όµενη
9

5.

̟ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ̟ου θα ισχύει για
νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
̟ώλησης. Ε̟ι̟λέον, η α̟οζηµίωση της ενέργειας ̟ου εγχύθηκε το διάστηµα
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ̟οβολής της δήλωσης και
µέχρι το µήνα δια̟ίστωσης της υ̟οβολής ανακριβούς δήλωσης θα
ε̟αναϋ̟ολογιστεί µε την τιµή ̟ου α̟οζηµιώνεται αντίστοιχος
νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ανακριβούς
δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ∆Ε∆∆ΗΕ και τις
κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης,
δύνανται να διενεργούν δειγµατολη̟τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των
δηλώσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1.

Εντός δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, οι
̟αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου εντάσσονται στο
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009),
̟ροβαίνουν στην έκδοση και ̟αράδοση ̟ιστωτικού τιµολογίου µε βάση το
Ειδικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα ̟ου θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο ∆Ε∆∆ΗΕ για το ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Οι ̟αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υ̟οχρεούνται να
εκδώσουν ̟ιστωτικό τιµολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), µε το ο̟οίο ̟αρέχουν έκ̟τωση ε̟ί της
συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας:
α) σε ̟οσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν έως
31.12.2009,
β) σε ̟οσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ̟οσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ̟οσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ̟οσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς έως και 100 kW
(συµ̟εριλαµβανοµένων των σταθµών ̟ου ανήκουν σε κατ’ ε̟άγγελµα
αγρότες),
στ) σε ̟οσοστό 10% για τις υ̟όλοι̟ες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

2.

Μέχρι την έκδοση και ̟αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου
αναφέρεται στην ̟ερί̟τωση αυτή, αναστέλλεται η υ̟οχρέωση, του ΛΑΓΗΕ
για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και του ∆Ε∆∆ΗΕ για το ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καταβολής τιµήµατος για την ̟οσότητα ενέργειας
̟ου έχει ̟αραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονοµικά και
φορολογικά στοιχεία του ̟ιστωτικού τιµολογίου θα ̟αρέχονται στους
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̟αραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ α̟ό το ΛΑΓΗΕ και τον ∆Ε∆∆ΗΕ µέσω του
Ειδικού Ενηµερωτικού Σηµειώµατος. Όσον αφορά στα λοι̟ά θέµατα
φορολογικής α̟εικόνισης ̟ιστωτικών τιµολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012 µε ε̟ιφύλαξη των ακόλουθων
̟ερι̟τώσεων 4, 5 και 6.
3.

Για τους ̟αραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου εκδίδουν σύµφωνα µε την
̟ερί̟τωση 1 ̟ιστωτικό τιµολόγιο η έκτακτη εισφορά της ̟ερί̟τωσης 1 της της
υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
και της ̟ερί̟τωσης 8 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.4 της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ε̟αναϋ̟ολογίζεται για το 2013 ε̟ί των
µειωµένων, µετά την έκ̟τωση, εσόδων α̟ό την ̟ώληση ενέργειας το
αναφερόµενο έτος.

4.

Για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου , δεν ισχύουν οι διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της υ̟ο̟αραγράφου (α) της ̟αραγράφου 5 του άρθρου
19 του Κώδικα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά µε την υ̟οχρέωση
γνωστο̟οίησης των εκ̟τώσεων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..

5.

Ειδικά και κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αραγράφου 15 του άρθρου 6
του Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012, τα
̟ιστωτικά τιµολόγια της ̟ερί̟τωσης 1 ̟ου αφορούν εκ̟τώσεις ε̟ί της
συνολικής αξίας της ̟ωληθείσας ενέργειας της ̟εριόδου 1.1.2013 έως και
31.12.2013 ε̟ιτρέ̟εται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της λήξης της
διαχειριστικής ̟εριόδου του εκάστοτε ̟αραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µε
ηµεροµηνία έκδοσης εντός της ε̟όµενης διαχειριστικής ̟εριόδου και (β) να
χρησιµο̟οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ̟ιστωτικού
τιµολογίου, για τη µείωση των φορολογητέων εσόδων των ̟αραγωγών ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ ̟ου αφορούν την ̟ερίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύµφωνα
µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

6.

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη υ̟οβάλει δήλωση
φόρου εισοδήµατος για ̟ερίοδο ̟ου καλύ̟τει ολικά ή µερικά την ως άνω
̟ερίοδο 1.1.2013 - 31.12.2013 ̟ριν την έκδοση του ̟ιστωτικού τιµολογίου της
̟ερί̟τωσης 1, δικαιούται να υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιητική δήλωση φόρου
εισοδήµατος για την εν λόγω ̟ερίοδο, λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟οσό της
έκ̟τωσης του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου αναλογεί στην εν λόγω ̟ερίοδο. Η
̟ροθεσµία για την υ̟οβολή της ως άνω τρο̟ο̟οιητικής δήλωσης φόρου
εισοδήµατος λήγει κατά την ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της δήλωσης
φόρου εισοδήµατος της ε̟όµενης διαχειριστικής ̟εριόδου. Στην ̟ερί̟τωση
λήξης της ως άνω ̟ροθεσµίας τα ̟ιστωτικά τιµολόγια της ̟ερί̟τωσης 1 θα
χρησιµο̟οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ̟ιστωτικού
τιµολογίου, για την µείωση των φορολογητέων εσόδων των ̟αραγωγών
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ̟ου αφορούν την ε̟όµενη διαχειριστική ̟ερίοδο.
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7.

Εφόσον ο̟οτεδή̟οτε µέχρι την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου
ε̟ιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για α̟αιτήσεις ̟ου
έχει ̟αραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει
στη σχετική του δήλωση ενώ̟ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου ότι υ̟άρχουν
χρηµατικές υ̟οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ̟ρος τον εν λόγω ̟αραγωγό/οφειλέτη
του ε̟ιβάλλοντος την κατάσχεση, οι ο̟οίες α̟αιτήσεις έχουν δεσµευθεί α̟ό
το ΛΑΓΗΕ για να α̟οδοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υ̟οχρέωση,
του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον κατασχόντα µέχρι την έκδοση και
̟αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου αναφέρεται στην
̟ερί̟τωση 2 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Ε̟ι̟λέον οι δεσµευµένες αυτές
α̟αιτήσεις για ενέργεια ̟ου εγχύθηκε στο ∆ίκτυο/Σύστηµα α̟ό 1.1.2013 έως
και 31.12.2013 µειώνονται αναλογικά µε τα ̟οσοστά του ̟ιστωτικού
τιµολογίου της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Εφόσον όµως
υ̟άρχουν και άλλες χρηµατικές υ̟οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ̟ρος τον εν λόγω
̟αραγωγό/οφειλέτη του ε̟ιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια ̟ου
εγχύθηκε στο ∆ίκτυο/Σύστηµα σε ̟ερίοδο διαφορετική α̟ό αυτήν ̟ου
αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώ̟ιον του αρµόδιου
Ειρηνοδικείου, αυτές δεσµεύονται και θα α̟οδοθούν στον κατασχόντα µέχρι
την ̟λήρη εξόφληση του ̟οσού της κατασχέσεως , υ̟ό τον όρο ̟λήρωσης και
των λοι̟ών ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του
ενώ̟ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καµία α̟ολύτως
ευθύνη ούτε α̟έναντι στον ̟αραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε α̟έναντι στον
ε̟ιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή α̟οθετική ζηµία ή
διαφυγόντα κέρδη αυτών α̟ό την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης. Οι
διατάξεις της ̟αρούσας εφαρµόζονται αναλόγως και για τον ∆Ε∆∆ΗΕ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ, ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. , µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 3 της
ίδιας υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν για λιγότερο α̟ό 12 χρόνια, µε
σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, ε̟εκτείνεται αυτοδίκαια η
σύµβαση ̟ώλησης και η σύµβαση συµψηφισµού του «Ειδικού Προγράµµατος
Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), κατά ε̟τά (7) χρόνια και
για ίσο χρόνο οι α̟αιτούµενες άδειες ̟αραγωγής και λειτουργίας και για
εγκατεστηµένη ισχύ ίση µε την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους
̟αραγωγούς των σταθµών του ̟ροηγούµενου εδαφίου κατά το διάστηµα
ε̟έκτασης της σύµβασης ̟ώλησης δίδονται οι δυνατότητες ε̟ιλογής
α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τις ακόλουθες
̟ερι̟τώσεις.
α) Βάσει µεθοδολογίας ̟ου καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά
α̟ό ̟ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υ̟όψη τα
χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ως ̟ρος τη συµβολή τους στη
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σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος και τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας
ό̟ως αυτές διαµορφώνονται α̟ό τη λειτουργία της αγοράς.
β) Με τιµή 90 €/MWh για µέγιστη ετήσια ̟οσότητα ενέργειας ̟ου
υ̟ολογίζεται α̟ό τη µαθηµατική σχέση:
Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW) X Συντελεστής Α̟όδοσης
(kWh/kW).
Ο Συντελεστής Α̟όδοσης ανά τεχνολογία α̟οτυ̟ώνεται στον ̟αρακάτω
̟ίνακα.
Συντελεστής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Α̟όδοσης
(kWh/kW)
Φ/Β σταθµοί στο ∆ιασυν/νο Σύστηµα
1500
Φ/Β σταθµοί στα Μη ∆ιασυν/να Νησιά 1700
Φ/Β σταθµοί Ειδικού Προγράµµατος 1400
Στεγών (<=10 kW) –(Β΄1079/2009)
Αιολικοί σταθµοί στο ∆ιασυν/νο 2250
Σύστηµα
Αιολικοί σταθµοί στα Μη ∆ιασυν/να 2500
Νησιά
Μικρά Υδροηλεκτρικά
3150
Βιοµάζα
7800
Αέρια α̟ό ΧΥΤΑ
6500
Βιοαέριο
7800
Ηλιοθερµικά (Με ή χωρίς α̟οθήκευση)
2200
Το ̟λεόνασµα ενέργειας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων
της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ διοχετεύεται στο Σύστηµα ή/και το ∆ίκτυο χωρίς
υ̟οχρέωση για ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση στον ̟αραγωγό. Με α̟όφαση του
Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται
µετά α̟ό ̟ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µοναδιαία
τιµή µε την ο̟οία θα υ̟ολογίζεται η α̟οζηµίωση για το ̟λεόνασµα της
ενέργειας η ο̟οία θα καταβάλλεται α̟ό τους Προµηθευτές, υ̟έρ του Ειδικού
Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.
Η ε̟ιλογή µεταξύ των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’ και β’ γίνεται µε αµετάκλητη
δήλωση του ̟αραγωγού στον ΛΑΓΗΕ, τον ∆Ε∆∆ΗΕ ή τον Προµηθευτή, κατά
̟ερί̟τωση, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί τουλάχιστον 6 µήνες ̟ριν την
έναρξη ε̟έκτασης της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής της δήλωσης
εντός του ανωτέρω διαστήµατος των 6 µηνών, η α̟οζηµίωση κάθε φορά
γίνεται µε τη µικρότερη τιµή εκ των δύο υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’ και β’ της
̟αρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ
Ν.3468/2006
1.

Η ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
αντικαθίσταται, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου τίθενται σε
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δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ως εξής:
«β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ̟ροηγούµενη
̟ερί̟τωση εκτός α̟ό την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό
φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους ο̟οίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιµές
α̟ό το ν. 3734/2009 (Α’ 8), ό̟ως ισχύει, γίνεται µε βάση τα στοιχεία του
ακόλουθου ̟ίνακα:
Πίνακας Α
Τιµή
Τιµή
Ενέργειας
Ενέργειας
(€/MWh)
(€/MWh)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό:
χωρίς
µε
ενίσχυση
ενίσχυση
(ΧΕ)
(ΜΕ)
1
Αιολική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
105
85
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος ≤5 MW
2
Αιολική ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
105
82
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 5 MW
3
Αιολική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
90
χερσαίες
εγκαταστάσεις
στα
Μη 110
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά
4
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
85
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε 105
εγκατεστηµένη ισχύ ≤1 MWe
5
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε
105
83
εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 1 MWe έως και 5
MWe
6
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε
100
80
εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 5 MWe έως και
15 MWe
7
Ηλιακή ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται α̟ό
ηλιοθερµικούς
σταθµούς
260
200
ηλεκτρο̟αραγωγής
χωρίς
σύστηµα
α̟οθήκευσης
8
Ηλιακή ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται α̟ό
ηλιοθερµικούς
σταθµούς
ηλεκτρο̟αραγωγής
µε
σύστηµα
280
220
α̟οθήκευσης, το ο̟οίο εξασφαλίζει
τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο
ονοµαστικό φορτίο
9
Γεωθερµική
ενέργεια
χαµηλής
130
θερµοκρασίας κατά την ̟αρ. 1στ του 143
άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α’ 207)
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11

12

13

14

15
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Γεωθερµική
ενέργεια
υψηλής
θερµοκρασίας κατά την ̟αρ. 1στ του
άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α’ 207)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη
ισχύ
≤1MW
(εξαιρουµένου του βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος αστικών α̟οβλήτων)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
µε εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 1MW έως και
5MW
(εξαιρουµένου
του
βιοα̟οδοµήσιµου κλάσµατος αστικών
α̟οβλήτων)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη
ισχύ
>5MW
(εξαιρουµένου του βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος αστικών α̟οβλήτων)
Αέρια
εκλυόµενα
α̟ό
χώρους
υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό την αναερόβια χώνευση
του
βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος
α̟οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ̟η
βιολογικών
καθαρισµών
και
αξιο̟οιούνται
α̟ό
σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη ισχύ ≤2MW
Αέρια
εκλυόµενα
α̟ό
χώρους
υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό την αναερόβια χώνευση
του
βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος
α̟οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ̟η
βιολογικών
καθαρισµών
και
αξιο̟οιούνται
α̟ό
σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη ισχύ >2MW
Βιοαέριο ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την
αναερόβια
χώνευση
βιοµάζας
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων
χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών,
κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών
οργανικών
υ̟ολειµµάτων
και

110

100

198

180

170

155

148

135

131

114

108

94

230

209
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17

18

19

20

21

22

α̟οβλήτων,
α̟οβλήτων
βρώσιµων
ελαίων και λι̟ών, ληγµένων τροφίµων)
και αξιο̟οιείται α̟ό σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ ≤3MW
Βιοαέριο ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την
αναερόβια
χώνευση
βιοµάζας
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων
χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών,
κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών
οργανικών
υ̟ολειµµάτων
και
α̟οβλήτων,
α̟οβλήτων
βρώσιµων
ελαίων και λι̟ών, ληγµένων τροφίµων)
και αξιο̟οιείται α̟ό σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ >3MW
Λοι̟ές Α.Π.Ε. εκτός Φωτοβολταϊκών
(συµ̟εριλαµβανοµένων και των σταθµών
ενεργειακής
αξιο̟οίησης
του
βιοα̟οικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών
α̟οβλήτων µη εντασσόµενων σε άλλη
κατηγορία του ̟ίνακα, ̟ου ̟ληρούν τις
̟ροδιαγραφές
της
Ευρω̟αϊκής
νοµοθεσίας ό̟ως εκάστοτε αυτές ισχύουν)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
συµ̟ύκνωσης
–
«Ατµοστρόβιλος
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
≤1 MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
>1 MW και ≤ 5 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420))
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >1
MW και ≤ 5 MWλοι̟ών κατηγοριών του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

209

190

90

80

88 + ΠΤ

76 + ΠΤ

92 + ΠΤ

80 + ΠΤ

80 + ΠΤ

70 + ΠΤ

84 + ΠΤ

74 + ΠΤ
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ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5
MW και ≤ 10 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
74 + ΠΤ
65 + ΠΤ
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
24 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5
MW και ≤ 10 MW λοι̟ών κατηγοριών
78 + ΠΤ
70 + ΠΤ
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
25 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10
MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
68 + ΠΤ
62 + ΠΤ
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
26 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10
MW και ≤ 35 MW λοι̟ών κατηγοριών
72 + ΠΤ
66 + ΠΤ
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
27 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35
MW
για
τις
κατηγορίες
(α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
61 + ΠΤ
57 + ΠΤ
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
28 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3
65 + ΠΤ
60 + ΠΤ
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
29 Λοι̟ές ΣΗΘΥΑ ̟ου συνδέονται στο
85
80
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
30 Λοι̟ές ΣΗΘΥΑ ̟ου συνδέονται στο
95
90
δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υλο̟οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα της η̟ειρωτικής χώρας, η ̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό αιολικούς
σταθµούς και σταθµούς ΣΗΘΥΑ ̟ου λειτουργούν στο εν λόγω νησί
α̟οζηµιώνεται βάσει των κατηγοριών 1, 2 και 29 του ̟ίνακα Α αντίστοιχα,
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου έ̟εται της ηµεροµηνίας
θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
23
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Οι κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) του ανωτέρω
̟ίνακα Α έχουν ως ακολούθως:
«Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης γίνεται χρήση
δηµόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριµένα χρήση άµεσης ενίσχυσης
(ε̟ιχορήγηση) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα
α̟οθεµατικά, α̟αλλαγή α̟ό φόρο εισοδήµατος, ε̟ιδότηση ε̟ιτοκίου) σε
̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 20% ε̟ί του κόστους της ε̟ένδυσης ό̟ως αυτό έχει
διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του
σταθµού ή ενεργο̟οίησης της σύνδεσής του, κατά ̟ερί̟τωση, και
α̟οτυ̟ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του
̟αραγωγού.
«Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης ̟ραγµατο̟οιήθηκε χωρίς
τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στο ̟ροηγούµενο
εδάφιο.
Προκειµένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες «µε ενίσχυση» και
«χωρίς ενίσχυση» οι ̟αραγωγοί δηλώνουν, µε υ̟εύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986, κατά ̟ερί̟τωση:
αα) το κόστος της ε̟ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το ̟οσοστό
της ενίσχυσης ε̟ί του κόστους ε̟ένδυσης, ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής
έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής της δήλωσης, ή
ββ) το κόστος της ε̟ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
ένταξης στην κατηγορία «µε ενίσχυση» του ̟ίνακα Α της ̟αρούσας.
Η ανωτέρω δήλωση υ̟οβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις
συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών έως την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα
̟ου ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται
̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή του. Η
κατάταξη στις κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ)
βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου ο σταθµός
τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος
δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή του. Σε ̟ερί̟τωση
̟αράλειψης της υ̟οβολής της δήλωσης οι σταθµοί κατατάσσονται στην
κατηγορία «µε ενίσχυση» (ΜΕ). Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία για σταθµούς
̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση
ενίσχυσης) υ̟οβληθεί εκ̟ρόθεσµα η σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του ε̟όµενου της υ̟οβολής της δήλωσης µήνα. Η δήλωση για την
κατάταξη στις κατηγορίες της ̟αρούσας υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά
ηλεκτρονικά, και ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην
̟ερί̟τωση ̟ου βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό σύστηµα ̟ληροφορικής για
την υ̟οδοχή της.
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία «χωρίς
ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς δήλωσης του ̟αραγωγού, ̟έραν των
λοι̟ών κυρώσεων, ο ̟αραγωγός α̟οζηµιώνεται εφεξής (α̟ό την ε̟όµενη
̟ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ̟ου θα ισχύει για
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νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
̟ώλησης. Ε̟ι̟λέον, η α̟οζηµίωση της ενέργειας ̟ου εγχύθηκε το διάστηµα
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ̟οβολής της δήλωσης και
µέχρι το µήνα δια̟ίστωσης της υ̟οβολής ανακριβούς δήλωσης θα
ε̟αναϋ̟ολογιστεί µε την τιµή µε την ο̟οία α̟οζηµιώνεται νεοεισερχόµενος
σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ανακριβούς δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ∆Ε∆∆ΗΕ και τις
κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης,
δύνανται να διενεργούν δειγµατολη̟τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των
δηλώσεων.
Η ̟ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ̟ου καλύ̟τει τις
µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ̟ολογίζεται ως εξής:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό̟ου
ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται
στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται στην
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής
ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α̟όδοσης για τη χωριστή ̟αραγωγή
θερµικής ενέργειας, ό̟ως ορίζεται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012
(B’ 889), ό̟ου οι βαθµοί α̟όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη (ΑΘ∆)
ό̟ως στον ̟αρακάτω ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWγια τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης
– α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=72%, ηe=
ηhr= 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWλοι̟ών
κατηγοριών
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr= 81%

ηe=33%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5
MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

33%,
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ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10
MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤
35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και
≤35MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35MW για τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης
– α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=72%, ηe = 35%,
ηhr=81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW
λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε
€/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆), η ο̟οία ̟εριλαµβάνει την
τιµή ̟ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο̟οία ̟ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ̟ου
αντιστοιχεί στην ηλεκτρο̟αραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου για
συµ̟αραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆) στους
χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ̟ελατών
ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Πετρελαϊκής ̟ολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον
ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου σε
€/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην
Ελλάδα οι ο̟οίοι είναι ̟ελάτες ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε
µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά
µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
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2.

Το µέσο κόστος CO2 υ̟ολογίζεται α̟ό την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2
σε €/tn ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή
αυτή υ̟ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ̟ορίας ∆ικαιωµάτων
Εκ̟οµ̟ών του ΥΠΕΚΑ και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ̟ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε
̟αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α̟ό
φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και Ε̟ιθεώρησης
του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012
(Β’ 3108), στην ο̟οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
̟αραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι ̟ελάτης ηλεκτρο̟αραγωγής ή
όχι.
Κάθε ̟αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ̟αραγωγής υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ
βεβαίωση α̟ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και
Ε̟ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108) στην ο̟οία καθορίζεται σε ̟οια α̟ό τις
κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β’ 1420)
εντάσσεται η µονάδα του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τρο̟ο̟οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ̟ουργός
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο̟ο̟οιήσει
αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των
̟ινάκων Α και Β της ̟αρούσας.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ̟ίνακα A η ̟αραγόµενη θερµική
ενέργεια είτε αξιο̟οιείται για την ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων, και
εφόσον η ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων α̟οτελεί την κύρια
δραστηριότητα του ̟αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης
̟όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ̟ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 15%. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
̟ίνακα A τα καυσαέρια αξιο̟οιούνται για γεωργικούς σκο̟ούς, το σταθερό
τµήµα της τιµής του ̟ίνακα (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά
20% και η ̟ροσαύξηση αυτή υ̟ολογίζεται ̟λέον τυχόν ̟ροσαύξησης κατά τις
διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου.
Ό̟ου στην υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις κατηγορίες α εώς ιζ
του ̟ίνακα της ̟αρούσης ό̟ως αυτός ίσχυε ̟ρο της αντικατάστασής του α̟ό
τον ̟ίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 30 του ̟ίνακα
Α και η αντιστοίχιση γίνεται µε βάση την ̟εριγραφή της κάθε κατηγορίας.».
Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 10 και
11 ως εξής:
«10. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ, µ̟ορεί να µεταβάλλεται
και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ανωτέρω ̟ίνακα Α
και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και στην ειδικότερη κατηγοριο̟οίηση ανά
τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται το σταθερό τµήµα και το
µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (ΠΤ) για τη ΣΗΘΥΑ µε χρήση φυσικού αερίου.
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Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υ̟όψη ο
ενεργειακός σχεδιασµός και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, η
διείσδυση των σταθµών του ̟ίνακα Α της ̟αραγράφου 1 στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας, η ̟ορεία ε̟ίτευξης των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει
του άρθρου 1 και η µείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η α̟όφαση της
̟αρούσας αφορά σε σταθµούς ̟ου θα συνδεθούν στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο
µετά την ̟αρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών α̟ό την ̟αρέλευση του έτους
έκδοσής της.
11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του ̟ίνακα Α, τα ε̟ί̟εδα
συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή
ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η ̟αραγόµενη ενέργεια
των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις τιµές του ̟ίνακα αυτού έχουν ως
ακολούθως:
αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 100 MW, στο
Μη ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 10% ε̟ί της συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος κάθε ανεξάρτητου συστήµατος,
ββ) Κατηγορία 9: 50 MW,
γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 40 MW,
δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 50 MW
β) Τα ανωτέρω ε̟ί̟εδα ισχύος (MW) µ̟ορούν να αυξάνονται µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου
εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνοντας υ̟όψη τον ενεργειακό
σχεδιασµό και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την ̟ορεία ε̟ίτευξης
των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1, τη µείωση του κόστους
των τεχνολογιών, και τη διαµόρφωση των τιµών του ̟ίνακα A της
̟αραγράφου 1.
γ) Η ̟αραγόµενη ενέργεια σταθµών οι ο̟οίοι τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 καθ’ υ̟έρβαση
των ε̟ι̟έδων συνολικής ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου α̟οζηµιώνεται
µε τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει στο ̟λαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Α̟οκλίσεων Παραγωγής –
Ζήτησης, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του
άρθρου 120 του ν. 4001/2011. Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της
̟ερί̟τωσης α) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η τιµή µε
την ο̟οία θα α̟οζηµιώνεται η κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο ̟αραγόµενη
ενέργεια α̟οτελεί και την τιµή α̟οζηµίωσης ̟ου καλείται να καταβάλλει ο
Προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για την εν λόγω ̟οσότητα ενέργειας
Α.Π.Ε.”
3.

Η ̟αράγραφος 3 άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών Σταθµών ̟ου
συνδέονται στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής
ενέργειας ̟ου α̟ορροφούν οι σταθµοί αυτοί α̟ό το ∆ίκτυο Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου οι
Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο ∆ίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
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α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης ̟αραγωγής του
Υβριδικού Σταθµού ̟ου συνδέεται στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού
τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, σε ευρώ ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος
(€/MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι χρονικές ̟ερίοδοι κατά τις ο̟οίες ̟αρέχεται
αυτή, καθώς και η τιµή µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η διαθεσιµότητα
ισχύος, καθορίζονται στην άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για την
τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υ̟όψη το εκτιµώµενο κόστος
κατασκευής και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού
σταθµού ̟αραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα του Μη
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα ̟ου λαµβάνει ο Παραγωγός για τη
διαθεσιµότητα των µονάδων ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού
δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται του τιµήµατος ̟ου καταβάλλεται για τη
διαθεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού
̟αραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ.
Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός ̟αραγωγής στο Αυτόνοµο
Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, νοείται ο σταθµός
̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων, ̟ου
λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη
χορήγηση άδειας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό Υβριδικό Σταθµό, µε
σκο̟ό την α̟ρόσκο̟τη ηλεκτροδότηση του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών.
β) Η τιµή, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου
̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ̟ου
αξιο̟οιούν την α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α̟οθήκευσής του και
εγχέεται στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται στην
άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε
βάση το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου
εκτιµάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ̟αραγωγής, οι
συµβατικές µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος για την κάλυψη
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, η ο̟οία
καλύ̟τεται εν ̟ροκειµένω α̟ό τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής
του Υβριδικού Σταθµού. Η τιµή ̟ου ορίζεται στο ̟ρώτο εδάφιο δεν µ̟ορεί να
είναι κατώτερη α̟ό την τιµή µε την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α̟ό το ∆ίκτυο για την ̟λήρωση του
συστήµατος α̟οθήκευσής του, ̟ροσαυξηµένη µε ̟οσοστό 25%. Ε̟ι̟λέον της
τιµής ̟ου ορίζεται στο ̟ρώτο εδάφιο, στην άδεια ̟αραγωγής καθορίζεται
ελάχιστη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες
ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ̟ου αξιο̟οιούν την
α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α̟οθήκευσής του και εγχέεται στο
∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Ο ̟ροηγούµενος καθορισµός
γίνεται µε βάση την τιµή α̟οζηµίωσης για αιολικούς σταθµούς της
κατηγορίας 3 του Πίνακα Α του ̟αρόντος άρθρου, ε̟αυξηµένη κατά 50%,
ώστε να καλύ̟τονται οι α̟ώλειες ενέργειας στον κύκλο α̟οθήκευσης του
υβριδικού σταθµού.
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4.

5.

γ) Η τιµή, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής
ενέργειας ̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α̟ό το ∆ίκτυο του Μη
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού για την ̟λήρωση του συστήµατος α̟οθήκευσής
του, καθορίζεται στην άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο
καθορισµός της τιµής αυτής γίνεται µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος
̟αραγωγής των µονάδων βάσης του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του
Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ̟αραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου οι µονάδες ΑΠΕ Υβριδικού
Σταθµού εγχέουν α̟ευθείας στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
τιµολογείται κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1, ανάλογα µε το είδος του
σταθµού Α.Π.Ε.
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού
Σταθµού και εγχέεται α̟ευθείας στο ∆ίκτυο Mη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
µ̟ορεί να συµψηφίζεται µε την ενέργεια ̟ου α̟ορροφά α̟ό το ∆ίκτυο αυτό
ο Υβριδικός Σταθµός για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσής του. Το
δικαίωµα συµψηφισµού αναγνωρίζεται µετά α̟ό σχετική αίτηση του
̟αραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια ̟αραγωγής κατά την έκδοση
ή την τρο̟ο̟οίηση της άδειας αυτής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η τιµολόγηση
των ̟ερι̟τώσεων γ΄ και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου υ̟ολογίζεται
ότι α̟ορροφάται ή εγχέεται στο ∆ίκτυο, µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό,
ό̟ως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια ̟αραγωγής.
στ) Η ετήσια ανα̟ροσαρµογή της τιµής, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η
ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής
Υβριδικού Σταθµού ̟ου αξιο̟οιούν την α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα
α̟οθήκευσής του και εγχέεται στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
καθορίζεται στην άδεια ̟αραγωγής. Ο καθορισµός γίνεται µε τη χρήση
συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει
α̟οκλειστικά τις µεταβολές των διεθνών τιµών του ̟ετρελαίου Brent.».
Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τρο̟ο̟οιείται ως
ακολούθως:
«7. Με α̟όφαση της ΡΑΕ θα ανα̟ροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στις
̟ερι̟τώσεις α΄, β΄ και γ΄ της ̟αραγράφου 3 ανά ̟ενταετία η τιµή της
ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου ̟αράγεται ή α̟ορροφάται α̟ό Υβριδικό Σταθµό
Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού
Σταθµού Α.Π.Ε. διακριτά για κάθε αυτόνοµο σύστηµα. Οι άδειες ̟ου θα
χορηγούνται θα αναφέρονται στις τιµές ̟ου ισχύουν κατά το χρόνο
χορήγησής τους.».
Για τις ̟ερι̟τώσεις Υβριδικών Σταθµών Α.Π.Ε. για τους ο̟οίους έχει ήδη
εκδοθεί άδεια ̟αραγωγής η ΡΑΕ οφείλει, µετά α̟ό αίτηµα των
ενδιαφεροµένων και εντός 3 µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
̟αραγράφου, να τρο̟ο̟οιήσει την άδεια σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην
̟ερί̟τωση 3.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ
Ν.3734/2009
Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος
10 ως εξής:
«10. α) Το ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η
̟αραγόµενη ενέργεια των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις τιµές του ̟ίνακα
της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος
µέχρι και το έτος 2020. Εάν το σύνολο της ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου
έτους υ̟ολεί̟εται των 200 MW, η διαφορά ̟ροσαυξάνει το ε̟ί̟εδο
συνολικής ισχύος των 200 MW του ε̟όµενου έτους.
β) Ειδικά το ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου έχουν ενταχθεί στη
διαδικασία αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 και
σταθµών ̟ου έχουν ενταχθεί στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Ε̟ενδύσεων του ν.
3894/2010 και η ̟αραγόµενη ενέργεια των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις
τρέχουσες τιµές, ανέρχεται σε 300 MW µέχρι και το έτος 2020. Η εν λόγω
α̟οζηµίωση της ̟αραγόµενης ενέργειας αναφέρεται σε ε̟ί̟εδο συνολικής
υλο̟οιηθείσας ισχύος του εκάστοτε ε̟ενδυτικού σχεδίου ̟ου δεν υ̟ερβαίνει
το 58% της συνολικής εντεταγµένης ισχύος ανά ε̟ενδυτικό σχέδιο.
γ) Τα ε̟ί̟εδα ισχύος (MW) της ̟ερί̟τωσης α’ µ̟ορούν να
ανα̟ροσαρµόζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ και αφορά
το ε̟όµενο της έκδοσής της έτος, λαµβάνοντας υ̟όψη τις κατευθύνσεις του
ενεργειακού σχεδιασµού και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την
̟ορεία ε̟ίτευξης των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν.
3468/2006, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαµόρφωση των
τιµών του ̟ίνακα της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η ̟αραγόµενη ενέργεια σταθµών οι ο̟οίοι τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 καθ’ υ̟έρβαση
των ε̟ι̟έδων συνολικής ισχύος της ̟αρούσας α̟οζηµιώνεται µε τιµή ̟ου
̟ροκύ̟τει στο ̟λαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και
της Εκκαθάρισης των Α̟οκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ’ εφαρµογή του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του ν.
4001/2011. Η ισχύς των σταθµών της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης ̟ροσµετράται
στο ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος του ε̟όµενου έτους και, κατά το µέρος ̟ου δεν
υφίσταται υ̟έρβαση του ε̟ι̟έδου συνολικής ισχύος για το έτος αυτό, η
̟αραγόµενη ενέργεια των εν λόγω σταθµών α̟οζηµιώνεται εφεξής µε τις
τιµές του ̟ίνακα της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει.
ε) Κατά ̟αρέκκλιση της ̟ερί̟τωσης α’, µε α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό
γνώµη της ΡΑΕ, δύναται το ε̟ί̟εδο των 200 MW της ̟ερί̟τωσης α’ να
ε̟ιµερίζεται στη βάση µειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια
α̟όφαση καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις, καθώς και λοι̟ά
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κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υ̟οβολή αιτηµάτων βάσει
τιµολόγησης της ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1.

Εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου ̟ροσκοµίστηκαν ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή
Συµβάσεων Σύνδεσης για σταθµούς ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό
ΑΠΕ, ̟λην φωτοβολταϊκών σταθµών, ε̟ιστρέφονται µετά α̟ό υ̟εύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο διαχειριστή, η ο̟οία
υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ότι δε θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση του
σταθµού. Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης δήλωσης λύονται
αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο
∆ίκτυο, συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών για τους ο̟οίους λύονται
οι συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης στο ∆ίκτυο κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην
̟αρούσα ̟ερί̟τωση.

2.

Μετά α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο
διαχειριστή ότι δεν θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση σταθµού ̟αραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό ΑΠΕ, ̟λην φωτοβολταϊκών σταθµών, η ο̟οία
υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ε̟ιστρέφονται ̟οσά ̟ου έχουν
καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή στο ̟λαίσιο της οικείας Σύµβασης
Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο µέρος των έργων σύνδεσης ̟ου δεν έχει
υλο̟οιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της εν λόγω υ̟εύθυνης δήλωσης.
Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι
σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το
∆ίκτυο συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών του ̟ροηγούµενου εδαφίου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
2.
3.

4.

Η ̟ερί̟τωση γ της ̟αραγράφου 1 και η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 καταργούνται.
Η ̟ερί̟τωση β΄ του ̟αραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009
καταργείται.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 3 της α̟ό 4.6.2009 κοινής υ̟ουργικής
α̟όφασης µε θέµα «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες
κτιρίων» (Β΄ 1079/2009) καταργείται.
Η ̟ερί̟τωση 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και η ̟ερί̟τωση 8 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.4
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5.

6.
7.

8.

9.

της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107)
καταργούνται α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
Στο τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 8, του ν. 3468/2006
(Α΄129), διαγράφεται το κείµενο της δεύτερης ̟αύλας: «0,5MW για σταθµούς
ηλεκτρο̟αραγωγής µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων».
Οι ̟αράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287)
καταργούνται.
Η υ̟ουργική α̟όφαση µε αρ. ̟ρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012
(Β΄ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης ̟ροσφορών
σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, λόγω κάλυψης των στόχων ̟ου
έχουν τεθεί µε την α̟όφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υ̟ουργού
Π.Ε.Κ.Α.» καταργείται. Αιτήσεις ̟ρος τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για
χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς του άρθρου 4
του ν. 3468/2006 ̟ου κατελήφθησαν α̟ό την αναστολή χορήγησης
̟ροσφορών σύνδεσης, βάσει της υ̟ουργικής α̟όφασης του ̟ροηγουµένου
εδαφίου, και ̟αρέµειναν σε εκκρεµότητα χωρίς να έχουν ενδιαµέσως
α̟οσυρθεί α̟ό τους ενδιαφερόµενους, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ
εφόσον ο φορέας της αίτησης εξακολουθεί να υφίσταται νοµίµως και
ε̟ανε̟ιβεβαιώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του ̟ρος τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Εάν ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία του
̟ροηγούµενου εδαφίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου θέτει τις σχετικές αιτήσεις
στο αρχείο.
Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.
3468/2006 και των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.4. της ̟αρούσας
̟αραγράφου, µετά τη λήξη των οικείων συµβάσεων ̟ώλησης ενέργειας, εάν
βρίσκεται σε ισχύ άδεια ̟αραγωγής ό̟ου α̟αιτείται, η ̟αραγόµενη ενέργεια
α̟ό σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστηµα/ ∆ίκτυο µε
όρους λειτουργίας συστήµατος και αγοράς. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό
γνώµη της ΡΑΕ, δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσης ̟ερί̟τωσης.
Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι
̟ροµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ̟ερί̟τωση των εγκαταστάσεων του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009) καταρτίζουν ̟ίνακα µε τις τιµές α̟οζηµίωσης της
̟αραγόµενης ενέργειας όλων των σταθµών ΑΠΕ καθώς και το σταθερό τµήµα
των τιµών α̟οζηµίωσης όλων των σταθµών ΣΗΘΥΑ ̟ου βρίσκονται σε
λειτουργία ό̟ως αυτές/αυτά διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των
διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Οι ανωτέρω ̟ίνακες καταρτίζονται
εντός χρονικού διαστήµατος 4 µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
̟αραγράφου και ε̟ικαιρο̟οιούνται κατ’ ελάχιστον έως τον έκτο και
δωδέκατο µήνα κάθε έτους.
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10.

11.

12.

13.

14.

Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 4 της υ̟ουργικής
α̟όφασης µε αρ. ̟ρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄1901)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε̟ιστρέφεται, ε̟ίσης, σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωσης τυχόν, α̟αιτούµενης
στο ̟λαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, άδειας ή έγκρισης µε δικαστική
α̟όφαση ή σε ̟ερί̟τωση µη χορήγησης α̟αιτούµενης άδειας ή έγκρισης στη
βάση εφαρµογής ̟εριορισµών ̟ου θέτει µεταγενέστερο του χρόνου υ̟οβολής
της εγγυητικής ε̟ιστολής θεσµικό ̟λαίσιο.».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υ̟οχρέωση για την καταβολή του
τέλους της ̟ερί̟τωσης 1 για τις άδειες του ̟ροηγουµένου εδαφίου.»
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ε̟ιτρέ̟εται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών
ανεµογεννητριών α̟ό αυτο̟αραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους ̟ου
συνδέονται στο ∆ίκτυο. Για τις ̟εριοχές ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό τη ΡΑΕ ως
̟εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε τη διαδικασία των δύο
τελευταίων εδαφίων της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 για την
εφαρµογή του ̟ροηγούµενου εδαφίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µ̟ορεί να
θέτει ̟εριορισµούς στην α̟ορροφώµενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της
λειτουργίας του ∆ικτύου ή του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος. Με α̟όφαση
του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά α̟ό
εισήγηση του ∆ιαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε, καθορίζονται το τρό̟ος µε
τον ο̟οίο θα γίνεται ο συµψηφισµός της ̟αραγόµενης και της
καταναλισκόµενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις ̟ου θα
̟εριλαµβάνονται στον συµψηφισµό, το χρονικό διάστηµα εντός του ο̟οίου
θα υ̟ολογίζεται ο συµψηφισµός της ̟αραγόµενης ενέργειας µε την
καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτο̟αραγωγού ̟ου
τροφοδοτεί ο σταθµός, ο τύ̟ος, το ̟εριεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης
των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα ή άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων της ̟αρούσας. Το ̟λεόνασµα ενέργειας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το
συµψηφισµό του ̟ροηγούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο ∆ίκτυο χωρίς
υ̟οχρέωση για ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση στον αυτο̟αραγωγό. Με την
ανωτέρω α̟όφαση µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται ο τρό̟ος συµψηφισµού βάσει
του µεγέθους των σταθµών, του ε̟ι̟έδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών των τιµολογίων κατανάλωσης. Με την ανωτέρω α̟όφαση
καθορίζεται και η µοναδιαία τιµή µε την ο̟οία θα υ̟ολογίζεται η
α̟οζηµίωση για το ̟λεόνασµα της ενέργειας η ο̟οία θα καταβάλλεται α̟ό
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τους Προµηθευτές, υ̟έρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.
2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286)».
Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 17
ως ακολούθως:
«17. Στην κοινή α̟όφαση ̟ου εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 20
του ν. 3982/2011 (Α΄143)
συµ̟εριλαµβάνονται και τα έργα και δραστηριότητες ̟αραγωγής ενέργειας
µε χρήση ανανεώσιµων ̟ηγών, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες,
ανάλογα µε τους βαθµούς όχλησης, ̟ου αναφέρονται στα ̟ολεοδοµικά
διατάγµατα.»
Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του ν. 4203/2013 (Α΄235)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου, µετά τη χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής ή της
Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό
Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα,
µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό ̟λαίσιο χωροθέτησης µε α̟οτέλεσµα
να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθµού στη θέση ̟ου είχε αρχικά
̟ροβλεφθεί, είναι δυνατή η ά̟αξ µεταβολή του τό̟ου εγκατάστασης, µετά
α̟ό αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τρο̟ο̟οίηση της άδειας ̟αραγωγής ή
της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης ̟ρέ̟ει να είναι εντός των ορίων της οικείας
Περιφέρειας, στην ο̟οία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην
ο̟οία δεν είναι δυνατή ̟λέον η εγκατάσταση του σταθµού για τους λόγους
̟ου αναφέρονται στην ανωτέρω ̟αράγραφο.
3. Η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης ̟ραγµατο̟οιείται κατό̟ιν αιτήσεως
α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ρος την οικεία α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση στα όρια
της ο̟οίας εγκαθίσταται ο σταθµός και έκδοσης α̟όφασης για την µεταφορά
της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό νόµιµο
α̟οδεικτικό στοιχείο α̟οκλειστικής χρήσης του γη̟έδου και κάθε άλλου
ακινήτου ̟ου συνδέεται µε την κατασκευή και την λειτουργία του σταθµού. Η
α̟όφαση της ̟αρούσας ̟αραγράφου κοινο̟οιείται στον αρµόδιο
∆ιαχειριστή.
4. Στις ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία
υλο̟οίησης της ε̟ένδυσης κατό̟ιν της κατά ̟ροτεραιότητα έκδοσης ή
τρο̟ο̟οίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς
Όρων Σύνδεσης α̟ό τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας
Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ και ανάλογης κατά ̟ροτεραιότητα σύναψης ή
τρο̟ο̟οίησης των Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή
τρο̟ο̟οίηση των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών καθώς και η σύναψη ή
τρο̟ο̟οίηση των Συµβάσεων του ̟ροηγούµενου εδαφίου γίνεται εντός
α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής
του σχετικού αιτήµατος.
5. Η σύµβαση ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου συνά̟τεται για
είκοσι (20) έτη, συνοµολογείται µε τιµή αναφοράς ̟ου αναγράφεται στον
̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιµή ̟ου
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ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν
̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία
ενεργο̟οίησης της σύνδεσης του σταθµού, ̟ροσαυξηµένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) µηνών του άρθρου 3 του ν.
3468/2006 δεν υ̟ολογίζεται το χρονικό διάστηµα ̟ου µεσολαβεί α̟ό τη
µεταβολή του νοµικού ή κανονιστικού ̟λαισίου χωροθέτησης της
̟αραγράφου 1 µέχρι την έκδοση της α̟όφασης για την µεταφορά της θέσης
εγκατάστασης της ̟αραγράφου 3.»
Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής:
«4. Πελάτες ̟ου είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά
την έννοια της ̟ερί̟τωσης ιζ΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31
∆εκεµβρίου 2012, ̟αραµένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2015.».
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