
 
 

Γενική Συνέλευση - Ιανουάριος 2014 
Απολογισμός Πεπραγμένων  

 

 

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
 

2ο Δ.Σ. 2012 - 2013 



Ταυτότητα ΣΠΕΦ 

1. Επιστημονικός και επιχειρηματικός σύνδεσμος. 

2. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009. 

3. Εκπροσωπεί Πανελλαδικά τους επαγγελματίες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα. 

4. Τα μέλη έχουν υποχρεωτικά διασυνδεδεμένη εν λειτουργία τουλάχιστον μία Φ/Β εγκατάσταση. 

5. Διοίκηση από 9μελές Δ.Σ. εκλεγμένο από την Γ.Σ. των μελών με διετή θητεία.  

6. Στόχος η προάσπιση των συμφερόντων των ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β στην βάση ύπαρξης 
και διατήρησης μιας υγιούς αγοράς.  

Δράσεις 

1. Θεσμική συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις των Αρχών για τα θέματα των Φ/Β και της 
ηλεκτροπαραγωγής εν γένει. 

2. Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκπροσώπηση στα ΜΜΕ. 

3. Διεξαγωγή επιστημονικού και μελετητικού έργου ώστε ο σύνδεσμος να λειτουργεί ως ο 
σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β και την 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον βαθμό που σχετίζεται μαζί τους. 

 

 

Ταυτότητα ΣΠΕΦ 



Μέλη απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος 

2. Κώστας Τσούμας – Αντιπρόεδρος & Ταμίας 

3. Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας & Ταμίας 

4. Μιχάλης Σιαμίδης – Μέλος 

5. Ευριπίδης Δοντάς – Μέλος 

6. Κώστας Χρονόπουλος – Μέλος 

7. Γιώργος Βήλος – Μέλος 

8. Λουκάς Λαλιώτης – Μέλος 

9. Αθανάσιος Καλύβας - Μέλος 

 

 

Μέλη απερχόμενου Δ.Σ. 



Πρόβλημα : Ένταξη αποζημίωσης  μεγάλης ΣΗΘΥΑ (> 35MW) από Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ 

 

Πότε : Αύγουστος 2011 μέσω του αρ. 197, ν. 4001/2011 και 

 Μάρτιος 2012 μέσω της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749  

 

Επιβάρυνση: Εκτιμώμενη στα 70 εκατ. ετησίως, με εφαρμογή από Αύγουστο 2011, για μονάδα ΣΗΘΥΑ 
130 MW και με βάση τις ψηλές ισχύουσες ταρίφες. 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 – Μάιος 2012.  Η υπόθεση εκδικάστηκε 
τον Απρίλιο 2013 και αναμένεται απόφαση.  

 

Νέα κατάσταση: Η μεγάλη ΣΗΘΥΑ αποζημιώνεται από Νοέμβριο 2012 και μετά με μειωμένη κατόπιν 
εισφοράς 10% ταρίφα 80 ευρώ/MWh, οπότε επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό με 22 εκατ. ευρώ 
ετησίως.  

Απολογισμός Πεπραγμένων -1  
Μεγάλη ΣΗΘΥΑ 



Πρόβλημα : Στρέβλωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) λόγω του Μηχανισμού Ανάκτησης 
Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και του Κανόνα του 30%.  

Πότε : Ο ΜΑΜΚ θεσμοθετήθηκε αρχικά το 2005, και εν συνεχεία τροποποιήθηκε το 2008 και το 2010 
(κατέληξε ΜΑΜΚ +10%). 

 Επιβάρυνση: Η λειτουργία του πρακτικά άρχισε το 2010 οπότε και είχαν τεθεί σε λειτουργία μονάδες 
φυσικού αερίου ισχύος ~2,5 GW και συνεπώς άρχισε να νοθεύεται προς τα κάτω η ΟΤΣ 
και συνεπώς η βάση εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (π.χ. το 2012 εκτιμάται το νέο 
πλασματικό έλλειμμα στα ~160 εκατ. ευρώ). 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Καταγγελία κατά του ΜΑΜΚ, του Κανόνα 30% και της στρέβλωσης της ΟΤΣ στην Γ.Δ. 
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. – Νοέμβριος 2012 

Νέα κατάσταση:  

- Θέσπιση με τον ν. 4152/Μάιος 13, του ΜΜΚΣΘΜ ως ελάχιστου εσόδου του Ειδικού Λογαριασμού και 
για την προστασία του από την προς τα κάτω στρεβλή ΟΤΣ. 

- Αποφάσεις ΡΑΕ (338, 339/Ιούλιος 2013) καταργούν το περιθώριο +10% στον ΜΑΜΚ από 1/7/13, 
καταργούν τον Κανόνα 30% από 1/1/14 και πλήρως καταργούν τον ΜΑΜΚ από 1/7/14.    

- Σε μονάδες φ.α. 4 GW δίνονται αυξημένα ΑΔΙ ~80.000 ευρώ/MW από 45.000 ευρώ πριν, ώστε να 
«αντέξουν» τον περιορισμό λειτουργίας τους.  

Απολογισμός Πεπραγμένων -2  
Στρέβλωση ΟΤΣ, ΜΑΜΚ 



Σε συνέχεια της άρσης των στρεβλώσεων φαίνεται η ΟΤΣ τους τελευταίους μήνες να ανακάμπτει:  

 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων -2  
Η Εξέλιξη της ΟΤΣ μετά την άρση των στρεβλώσεων 



Η ΟΤΣ ένεκα της κατάργησης του +10% από 1/7/13 αλλά και του Κανόνα 30% (από 1/1/14) ανακάμπτει 
περαιτέρω από τον Δεκέμβριο 13 – Ιανουάριο 14.  Απειλή παραμένει η υπερδυναμικότητα.  Δεν είναι 
επιθυμητός ο πλήρης λειτουργικός εκτοπισμός των μονάδων Φ.Α. ειδικά τις ώρες λειτουργίας των Φ/Β, διότι 
αυτές ανεβάζουν την ΟΤΣ αλλά και το ΜΜΚΣΘΜ που είναι προς όφελος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. 
Διαφορετικά θα καταλήξουμε και πάλι να συγκρινόμαστε με τον λιγνίτη. 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων -2  
Η ΟΤΣ τον Δεκέμβριο 13 

ΜΜΚΣΘΜ 
για μίγμα 

λιγνίτη προς 

φ.α. = 2:1 Περίοδος Λειτουργίας Φ/Β 



Πρόβλημα : Υπεραδειοδότηση Φ/Β (7 GW) ~4 φορές πάνω από τον εθνικό στόχο του 2020 και 
πολλαπλάσιος αριθμός νέων αιτήσεων (+10 GW).  Ραγδαία αύξηση ρυθμού εγκατάστασης.  

 

Πότε : 2011 – 2012 - 2013 

 

Επιβάρυνση: Υπέρμετρη επιβάρυνση Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ λόγω της διατήρησης υψηλών 
ταριφών έως και το 2013. 

Διαμόρφωση συνθηκών ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας στο ισοζύγιο ισχύος 
στην αιχμή (17 GW παραγωγική δυναμικότητα ΑΠΕ και συμβατική για 7 – 9 GW ζήτηση).  

 

Δράσεις ΣΠΕΦ : Υποστήριξη αναστολής έκδοσης νέων αδειών Φ/Β (Αύγουστος 2012) και δικαστική 
παρέμβαση στο ΣτΕ υπέρ αυτής (Μάιος 2013). 

                            Υποστήριξη κατάργησης 18 – 36μηνου διακράτησης FIT (Ιαν 2012, Φεβ 2012, Νοε 2013). 

                            Υποστήριξη Αναστολής συμβασιοποιήσεων με διαχειριστές (Μάιος 2013, Δεκ 2013). 

                            Υποστήριξη άμεσης αποκλιμάκωσης των FIT για τα νέα κάθε φορά έργα.  

Ανάπτυξη προβληματισμού ανεξέλεγκτων ανεπιθύμητων αποζεύξεων ειδικά για τα Φ/Β 
που συνδέονται στην ΜΤ / ΧΤ χωρίς δυνατότητα ελέγχου από τον διαχειριστή. 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων -3  
Υπεραδειοδότηση Φ/Β 



Τρέχουσα κατάσταση: 

Απολογισμός Πεπραγμένων -3  
Υπεραδειοδότηση Φ/Β 

10.000 MW (?) ΦΒ 

περίπου σε αιτήσεις 

που εκκρεμούν να 

αξιολογηθούν για 

λήψη άδειας από ΡΑΕ 

ή για τα 

απαλλασσόμενα 

αδείας από ΔΕΔΔΗΕ 

και ΑΔΜΗΕ ώστε να 

λάβουν προσφορά 

σύνδεσης και να 

δεσμεύσουν ηλεκτρικό 

χώρο. 

3.714 MW ΦΒ αδειοδοτημένα που 

αναμένουν να υπογράψουν συμβάσεις 

διασύνδεσης ή πώλησης για να 

αρχίοσυν να κατασευάζονται

1.018 MW ΦΒ έτοιμα προς υλοποίηση με άδειες και 

υπογεγραμμένες συμβάσεις και πώλησης

2.208 MW ΦΒ εν λειτουργία - Νοέμβριος 2013

Εθνικός στόχος 2020 για 2.200 MW - Υ.Α. Οκτ 2010

Εθνικός στόχος 2014 για 1.500 MW
- Υ.Α. Οκτ 2010

Αναστολή υπογραφής συμβάσεων με διαχ/στές - νέος 
Νόμος 4152 Μαίος 2013

Αναστολή έκδοσης αδειών και 
όρων σύνδεσης - Υ.Α. Αυγ. 2012

Αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων - Υ.Α. Αυγ. 2012

Ο ΣΠΕΦ έχει ασκήσει 
παρέμβαση  στο ΣτΕ 

υπέρ της Υ.Α. αναστολής 
αδειών Φ/Β του 
Αυγούστου 2012 



Απολογισμός Πεπραγμένων -3  
Αποζημιώσεις επαγγελματικών Φ/Β 

FIT και ανηγμένο κόστος 
εγκατάστασης 

FIT και ανηγμένο κόστος 
εγκατάστασης 

- Μεσοσταθμική αποζημίωση (προ εισφοράς) συνόλου επαγγελματικών Φ/Β 389 ευρώ/MWh 

(πηγή ειδικό δελτίο ΛΑΓΗΕ για σύνολο επικράτειας) 

Τρέχουσα κατάσταση: 



Απολογισμός Πεπραγμένων -3  
Αποζημιώσεις οικιακών Φ/Β 

FIT και ανηγμένο κόστος 
εγκατάστασης 

Τρέχουσα κατάσταση: 

- Μεσοσταθμική αποζημίωση (προ εισφοράς) συνόλου επαγγελματικών Φ/Β 505 ευρώ/MWh 

(πηγή ειδικό δελτίο ΛΑΓΗΕ για σύνολο επικράτειας) 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 4  
Εισφορά 

Πρόβλημα : Το ΥΠΕΚΑ δημοσιοποιεί την πρόθεση του για επιβολή εισφοράς επί του τζίρου στα Φ/Β. 
 

Πότε : Ιούλιος – Οκτώβριος 2012 
 

Επιβάρυνση: Εκτιμάτο στο ~20%. 

 

Δράσεις ΣΠΕΦ : Θέσπιση «κόκκινης» γραμμής με άρνηση συζήτησης της εισφοράς για τα 
λειτουργούντα έργα και με παράλληλη πλήρη δημόσια καταδίκη της «ιδέας».  

                           Έκτακτη Γ.Σ. για το θέμα τον Νοέμβριο 2012 και πορεία στο ΥΠΕΚΑ για την καταδίκη και 
απόσυρση της «ιδέας» της επιβολής εισφοράς επί του τζίρου στα λειτουργούντα έργα.  

Εκτενής ανάδειξη και καταγγελία στην Ε.Ε. του ρόλου των στρεβλώσεων με ανάληψη 
νομικών δράσεων (βλέπε πεπραγμένα -2). 

Υποστήριξη αναστολής αδειοδοτήσεων και ραγδαίας αποκλιμάκωσης FIT στα νέα έργα 
(βλέπε πεπραγμένα -3). 

Αποτέλεσμα:  

- Πλήρης αυθαιρεσία από το ΥΠΕΚΑ με την επιβολή απόλυτα οριζόντιας εισφοράς επί του τζίρου 25 – 
30%  (ν. 4093), χωρίς καμία παραμετροποίηση και στοιχειώδη οικονομική τεκμηρίωση ή αναλογιστική 
μελέτη και χωρίς καμία αντισταθμιστική παροχή (δάνεια, συμβάσεις ΛΑΓΗΕ, φοροαπαλλαγή εισφοράς).  



Απολογισμός Πεπραγμένων - 4  
Εισφορά 

Αποτέλεσμα:  

- Αποτυχία βελτίωσης των οικονομικών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ αφενός λόγω των στρεβλώσεων 
που παρέμεναν και αφετέρου λόγω των αθρόων νέων Φ/Β εντάξεων με υψηλές παλαιές ταρίφες. 

- Είσοδος 1 GW νέων Φ/Β κατόπιν της επιβολής της Εισφοράς. 

- Εκτόξευση υπερημεριών πληρωμών στο 5μηνο. 

- Δραματικά προβλήματα βιωσιμότητας σε μεγάλο αριθμό παραγωγών λόγω της απόλυτης έλλειψης 
αναλογικότητας στο μέτρο.   

 

Δράσεις ΣΠΕΦ : Καταγγελία κατά της εισφοράς στην Γ.Δ. Ενέργειας και Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 
(Ιανουάριος 2013).  

Προσφυγή κατά της Εισφοράς στα Διοικητικά Πρωτοδικεία (Ιανουάριος 2013). 

Αναβάθμιση της υπόθεσης με επίτευξη ένταξης της σε καθεστώς Πιλοτικής Δίκης στο 
ΣτΕ (Φεβρουάριος 2013). 

Κινητοποίηση για φορολογική έκπτωση της εισφοράς από τα έσοδα (Νοε 12 – Ιαν 13). 

Εκδίκαση της Πιλοτικής Δίκης στο ΣτΕ (Οκτώβριος 2013). 

Απόφαση από την Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. επί του νομικά ανεκτού της εισφοράς 
(Οκτώβριος 2013).   

Αναμένεται η απόφαση της Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. επί της αναλογικότητας. 

 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 4  
Εισφορά 

Δράσεις ΥΠΕΚΑ:  

- Αποδοχή έκπτωσης της εισφοράς σε 5 ετήσιες δόσεις ν. 4110 Ιαν 13 και ΠΟΛ 1095/29.4.13. 

- Θεσμοθέτηση από ΥΠΕΚΑ και δεύτερου πακέτου εισφοράς επί του τζίρου με τον ν. 4152/Μάιος 13, 34–42%. 

- Άρση στρεβλώσεων ν. 4152/Μάιος 2013 και αποφάσεις ΡΑΕ 338, 339/Ιούλιος 2013. 

- Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ περί του New Deal (Άνοιξη 2013). 

- Επίσημη ανακοίνωση του New Deal περί μεσοσταθμικής περικοπής επί του τζίρου 45%, όχι όμως πλέον 
οριζόντιας αλλά πλήρως παραμετροποιημένης και επίσημη πρόσκληση προς τους φορείς ΑΠΕ να καταθέσουν 
τις τεκμηριωμένες απόψεις τους (Ιούλιος 2013). 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

- Κατάθεση τεχνικής έκθεσης περί της πλήρους παραμετροποίησης της εισφοράς ή περικοπής, με βάση το 
μέγεθος της μονάδας, την ταρίφα, το τυπικό κόστος κατασκευής και την ύπαρξη ή μη επιδότησης.  
Συνυπολογισμός και συμψηφισμός των εσόδων λειτουργίας προ εισφοράς. 

- Επίλυση και ισορροπία του Ειδικού Λογαριασμού με αρχικό ποσοστό περικοπής μεσοσταθμικά όσο η 
υφιστάμενη εισφορά (30%) και εν συνεχεία αφού μηδενιστεί το συσσωρευμένο έλλειμμα περαιτέρω 
ελάφρυνση των παραγωγών. 

- Συνεισφορά των οικιακών Φ/Β ισότιμα στην εισφορά. 

- Εισήγηση αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ. 

- Εισήγηση αύξησης του χρόνου μηδενισμού του ελλείμματος. 

- Παροχή αντισταθμιστικών (σε δάνεια, συμβάσεις ΛΑΓΗΕ, φοροαπαλλαγές). 

- Καμία εισήγηση για αλλαγή συμβάσεων πώλησης.  Συμμετοχή μόνο σε εθελοντική βάση. 

 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 5  
Οικειοθελείς ανακλήσεις αδειών 

Πρόβλημα :    Εγκλωβισμένοι παραγωγοί με καταβληθέντα χρήματα για εγγυητικές και όρους 
σύνδεσης, για έργα όμως που δεν θα γίνουν λόγω αναστολής συμβασιοποιήσεων και 
πτώσης των FIT.  

 

Πότε : Άνοιξη – Καλοκαίρι 2013 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Αίτημα στο ΥΠΕΚΑ για δυνατότητα οικειοθελούς ανάκλησης αδειών και όρων σύνδεσης 
από πλευράς παραγωγού με ταυτόχρονη επιστροφή των εγγυητικών και του κόστους 
των όρων σύνδεσης για το ανεκτέλεστο τμήμα τους.  

 

Αποτέλεσμα:  Υιοθέτηση της πρότασης ΣΠΕΦ από ΥΠΕΚΑ με νομοθετική ρύθμιση στο ν. 4152/2013. 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 6  
Οικειοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων 

Πρόβλημα :    Εγκλωβισμένοι επενδυτές με καταβληθέντα χρήματα για αιτήσεις αδειών (παράβολα 
ΔΕΔΔΗΕ), για έργα όμως που δεν θα λάβουν όρους σύνδεσης λόγω αναστολής. 

 

Πότε : 2012 - 2013 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Αίτημα στο ΥΠΕΚΑ για δυνατότητα οικειοθελούς ανάκλησης αιτήσεων αδειών και όρων 
σύνδεσης από πλευράς παραγωγού με ταυτόχρονη επιστροφή του παραβόλου. 

 

Αποτέλεσμα:  Υιοθέτηση της πρότασης ΣΠΕΦ για τα απαλλασσόμενα αδείας (<1 MW) τον Ιούνιο 2013. 

Αναμονή ρύθμισης και για τα >1MW από ΡΑΕ. 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 7  
Παρέμβαση για Τόκους 

Πρόβλημα :    Στο φορολογικό ν/σ του 4172/13 προβλεπόταν η μη φορολογική έκπτωση τόκων που 
απορρέουν από επιτόκιο άνω του ~5% στα δάνεια των παραγωγών. 

 

Πότε : Ιούλιος 2013 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Άμεση δημόσια καταγγελία της απαράδεκτης ρύθμισης και έγγραφη παρέμβαση στο Υπ. 
Οικονομικών  

 

Αποτέλεσμα:  Απόσυρση της διάταξης από τον ν. 4172/2013. 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 8  
Παρέμβαση για Αποσβέσεις 

Πρόβλημα :    Έκδοση ΠΟΛ 1216 καθ’ υπέρβαση του ν. 4110/13 για αποσβέσεις στο 4% αντί 5 – 7% ως 
ίσχυε και 10% που προέβλεπε ο νέος νόμος.  

 

Πότε : Σεπτέμβριος 2013 

 

Δράση ΣΠΕΦ : Άμεση δημόσια καταγγελία της απαράδεκτης ρύθμισης και έγγραφη παρέμβαση στο Υπ. 
Οικονομικών και το ΥΠΕΚΑ  

 

Αποτέλεσμα:  Ανασκευή της προβληματικής ΠΟΛ με έκδοση νέας υπ. αριθμ. 1512 (Νοέμβριος 2013) 
για συντελεστή αποσβέσεων  10%. 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 9  
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Πρόβλημα :  

Σταθεροποίηση ελλείμματος 
Λογαριασμού ΑΠΕ από Ιούλιο 2013 
αλλά περαιτέρω αύξηση των 
υπερημεριών αποκλειστικά στις ΑΠΕ 
του ηπειρωτικού συστήματος πέραν 
του λογιστικού μέσου των 114 ημερών.   

 

Πότε : Φθινόπωρο 2013.  

 

Δράση ΣΠΕΦ :  

Καταγγελίες στην ΡΑΕ κατά 
συμψηφισμών πόρων Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ μεταξύ ΔΕΗ – 
Διαχειριστών – ΛΑΓΗΕ.   

Περαιτέρω νομικές ομαδικές ενέργειες. 

Ισχύς Εισφοράς ν. 4093 

Σταθεροποίηση ελλείμματος 



Έναρξη περιόδου 
λογιστικής σταθεροποίησης 

ελλείμματος 

Ιούλιος 2013 

Λογιστική 
υπερημερία 114 ημ. 
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Μήνας Παραγωγής 
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Παρεμβάσεις για πληρωμές 

 Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ (Οκτ και Δεκ 13) για πληρωμές. 

 

 Άμεση πληρωμή Μαρτίου και απόσπαση δεσμεύσεων από ΥΠΕΚΑ περί μη περαιτέρω αύξησης 
υπερημεριών (Οκτ 13 για πληρωμή Απρ – Μαι οπωσδήποτε εντός του 2013 και κατά πιθανότητα 
90% και του Ιουνίου.   

 

 Παρακολούθηση της τήρησης πληρωμής των μηνών Απρίλιος – Μάιος εντός 2013. 

 

 Παρακολούθηση πληρωμής Ιουνίου ‘13 εντός του Ιανουαρίου 2014. 

 

 Νομικές ενέργειες κατά ΛΑΓΗΕ για μη τήρηση του ν. 4001 και των ΚΣΗΕ και ΚΔΣ όσων αφορά την 
διαχείριση των πόρων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. 

 

 Περαιτέρω συμφωνία πλάνου πληρωμών με το ΥΠΕΚΑ για το εξάμηνο, με γνώμονα την 
αποκλιμάκωση των καθυστερήσεων.  



 Παρέμβαση κατά των «κουρεμάτων» του πιστοποιημένου απολογισμού ΚΟΕ του αναπτυξιακού 
ν. 3299.  Θέσπιση νόμων 4098/12 και 4146/13. 

 

 Παρέμβαση στην πρόταση νόμου της ΡΑΕ περί αντλησιοταμίευσης και περικοπής του 70% της 
ταρίφας για κάθε «περισωζόμενη»  kWh (Νοε 13). 

 

 Παρέμβαση στον ΛΑΓΗΕ για διαφάνεια στην διαχείριση των φορολογικών και ασφαλιστικών 
ενημεροτήτων με εμφάνιση της καταχωρημένης περιόδου ισχύος στην μερίδα του παραγωγού 
(Ιαν 14).  Αποδοχή από ΛΑΓΗΕ και έναρξη παρακολούθησης από αρχές Φεβρουαρίου 2014.  

 

 Παρέμβαση στον ΛΑΓΗΕ για εμφάνιση στην μερίδα του παραγωγού των 
παραλαβών/καταχωρήσεων τιμολογίων του παραγωγού. 

 

 Αρκετές άλλες ad hoc παρεμβάσεις. 
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Λοιπές Παρεμβάσεις  



100 kW - ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
 
 

           Ευχαριστούμε 
 


