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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Ν. 4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3
της παρούσας.
2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της
παρούσας.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται
οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).
5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.
6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα
στόχο των αστέγων.
7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό
κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειο−
δότηση, εφόσον απαιτείται και
(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγρα−
ερίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μονάδα
έχει εγκατάσταση υγραερίου.
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται εντός δε−
καπέντε (15) ημερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότη−
τας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τρεις μήνες
πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας,
υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων
στην κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλή−
ρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας
λειτουργίας.»
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ. 24.9/
20.10.1958 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγρά−
φου 11(12) του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, καθώς και οι
διατάξεις των άρθρων 13 του β.δ 24.9/20.10.1958 και 10
του ν. 1080/1980, δεν εφαρμόζονται για τον υπολογισμό,
την επιβολή και τη βεβαίωση των τελών που προβλέπο−
νται από αυτές, για τα ακίνητα και το υπέδαφος αυτών
, που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή,
όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου
2 του π.δ. 41/2005, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
εδαφίων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, της παραγράφου
4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Τα μέχρι της δη−
μοσίευσης του παρόντος βεβαιωθέντα από τους ΟΤΑ,
σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη, πρόστιμα
και προσαυξήσεις που αφορούν στα παραπάνω ακί−
νητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός από
αυτά που έχουν κριθεί δικαστικώς αμετάκλητα. Τυχόν
καταβληθέντα από το Διαχειριστή της Υποδομής, ποσά
που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις τελών, δεν
αναζητούνται. Κάθε αντίθετη στην παρούσα, γενική ή
ειδική, διάταξη καταργείται.»
7. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου
20 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«− εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρό−
νου, απαγορεύεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο απο−
ζημίωσης, που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του
α.ν. 173/1967, όπως κάθε φορά, αναπροσαρμοζόμενο,
ισχύει».
8. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη μίσθωση−εκμίσθωση ακινήτων για τη στέ−
γαση της Ρ.Α.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/
1979 (Α΄212), όπως ισχύει».
9. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3891/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωση της
Ρ.Α.Σ. συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπι−
κού, από τις οποίες είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δε−
κατρείς (13) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και
μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ο συνολικός αριθμός
θέσεων προσωπικού και η ανωτέρω κατανομή μπορεί
να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λει−
τουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 31. Ως προσόντα
πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα
προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως εκάστοτε
ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α΄
50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ..
Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγ−
ματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το
Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη σχετική
με το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 3891/
2010 καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθ−
μούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙ−
ΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), όπως ισχύει, και του πίνακα της παραγράφου
3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύ−
ει, καθώς και των τιμών του «Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω πί−
νακα A), όπως αυτές οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί
και εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων
πώλησης και των συμβάσεων συμψηφισμού κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, επα−
νακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας
υποπαραγράφου, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
υποπαραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιμαστική) σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις.
α. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φω−
τοβολταϊκούς σταθμούς.
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Οι σταθμοί που αντιστοιχούν σε κελί του πίνακα Α το
οποίο δεν φέρει αριθμητική τιμή (€ /MWh) δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου.
Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσο−
νται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), οι τιμές του
πίνακα Α προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προ−
ηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
σταθμών, για τους οποίους η ανωτέρω προσαύξηση του
10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης
που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων
συμβάσεων πώλησης τον Ιανουάριο του 2014.
Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, ανή−
κουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο
συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία
αγρότη, δεν εφαρμόζονται οι τιμές του πίνακα Α. Στις
περιπτώσεις των ανωτέρω σταθμών, και από την έναρξη
ισύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι ισχύουσες την
1.1.2014 τιμές αποζημίωσης μειώνονται κατά ποσοστό
12% εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.2. Σε περίπτωση που
οι ανωτέρω σταθμοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρμόζο−
νται οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση

από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, επιτρέπεται η μεταβί−
βαση σταθμού που ανήκει σε κατ’ επάγγελμα αγρότη
μόνο σε άλλον κατ’ επάγγελμα αγρότη.
Η υποβολή δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρό−
τες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας
του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υπο−
βάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και
αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος, θα γί−
νεται μέσω των συστημάτων πληροφορικής που ανα−
πτύσσονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου ΙΓ.2. Σε περίπτωση μη υποβολής της
δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης
ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η
τιμή αποζημίσωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
πίνακα Α.
Ειδικά για τους σταθμούς για τους οποίους η τιμή
αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας
έως την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου
καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης
β΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρα−
γράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και οι
οποίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαμήνου του
2013 εφαρμόζονται οι τιμές του ακόλουθου πίνακα Β.
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Σε περίπτωση που υλοποιηθεί διασύνδεση νησιού με
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας,
η παραγόμενη ενέργεια από τους αιολικούς σταθμούς
αποζημιώνεται βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών για
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα από την πρώτη ημερο−
λογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας
θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
γ. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μι−
κρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη
ισχύ έως 15 MWe.
δ. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μο−
νάδες ΣΗΘΥΑ.

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Περίοδος
Διασύνδεσης

P ≤ 1 MW

P › 1 MW

XE

ME

XE

ME

έως
31/12/2006

107

87

107

84

από
1/1/2007

107

89

107

87
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t:  '3 N#3' N"8. N43'*/'$' N #
#

ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυ−
σικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης
(ΑΘΔ), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το
κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο
κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης
φυσικού αερίου για συμπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέ−
ρας Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσι−
κού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούμενων των πελατών
ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα
της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης
φυσικού αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύ−
ναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι
είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται
με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Το μέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την μαθημα−
τική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιω−
μάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: Η ανά μήνα μέση τιμή
των δικαιωμάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολο−
γίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στο
ΛΑΓΗΕ.
Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα
Α η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται
για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον
η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω
δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της
τιμής του πίνακα Α (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προ−
σαυξάνεται κατά 20%. Σε περίπτωση που σε σταθμό
ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α τα καυσαέρια αξιοποιούνται για
γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του
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πίνακα (τιμή εξαιρούμενου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά
20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν
προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου
εδαφίου.
Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολο−
γισμό του ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος μονάδας
ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα
του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και
Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του άρθρου 3 της υ.α. αριθ.
Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108), στην οποία
βεβαιώνεται για την αντίστοιχη μονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης
ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συμπαραγωγής
υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώ−
ου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρη−
σης του ΛΑΓΗΕ του άρθρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ. 23278/23.11.2012 (Β΄ 3108) στην οποία καθορίζεται σε
ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/
Φ1/οικ.15641/14.7.2009(Β΄ 1420) εντάσσεται η μονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες του
άρθρου 3 της υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 (Β΄ 1420),
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής να τροποποιήσει αναλόγως τις
κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές και συντελεστές
των πινάκων Α και Β της παρούσας υποπερίπτωσης.
Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των πινάκων των υποπερι−
πτώσεων α΄ έως δ΄ της παρούσας περίπτωσης έχουν
ως ακολούθως:
ΧΕ: Υλοποίηση της επένδυσης χωρίς τη χρήση δημό−
σιας ενίσχυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
ΜΕ: Η υλοποίηση της επένδυσης με χρήση δημόσιας
ενίσχυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Ως ημερομηνία Διασύνδεσης, για την ένταξη των
σταθμών στις αντίστοιχες κατηγορίες των πινάκων
της παρούσας περίπτωσης βάσει της «Περιόδου Δια−
σύνδεσης», νοείται η ημερομηνία που οι σταθμοί τέθη−
καν σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η
σύνδεσή τους. Σε περίπτωση μεταβολής του εξοπλισμού
ή/και της ισχύος (MW) του σταθμού, ως ημερομηνία Δι−
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ασύνδεσης νοείται η ημερομηνία της αρχικής θέσης σε
δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποίησης της σύνδεσης.
2. Για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, αιολικών και μι−
κρών υδροηλεκτρικών, σταθμούς ΑΠΕ και για σταθμούς
ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών που δεν περιλαμβάνονται στην υ.α..
Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B΄ 889), και οι οποίοι κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου βρίσκονται σε λει−
τουργία (κανονική ή δοκιμαστική), η τιμή αποζημίωσης
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αναπροσαρμό−
ζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαρα−
γράφου, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται βάσει
των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.5. της παρούσας
παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της
περίπτωσης 1 δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις σταθ−
μών, για τους οποίους η εφαρμογή των εν λόγω διατά−
ξεων οδηγεί σε τιμή, η οποία, περιλαμβανομένων τυχόν
προσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης
που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων
συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού τον Ιανουάριο
του 2014.
4. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ
για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
μη διασυνδεδεμένο δίκτυο των νησιών, καθώς και οι
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση
των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράμματος Ανά−
πτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκα−
ταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009) αναπροσαρμόζουν τις τιμές αποζημίωσης
της παραγόμενης ενέργειας από την έναρξη ισχύος της
παρούσας υποπαραγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτής.
5. Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από
την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα έναρξης ισχύ−
ος της παρούσας παραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΚΡΙΤΗ−
ΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμε−
νης υποπαραγράφου ΙΓ.1., οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, με εξαίρεση τους σταθμούς του «Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και
στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), κατατάσσονται στην κα−
τηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης) της υποπαραγράφου
ΙΓ.1. με τη συνδρομή σωρευτικά των εξής δύο προϋπο−
θέσεων:
α) Ο σταθμός παραγωγής έχει τύχει άμεσης ενίσχυσης
(επιχορήγησης) ή ισοδύναμης ενίσχυσης με άλλα μέσα
(αφορολόγητα αποθεματικά, απαλλαγή από φόρο εισο−
δήματος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από 20% επί του κόστους της επένδυσης όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί έως τις 31.12.2013 και αποτυπώνεται
στο λογιστικό σύστημα και τις λογιστικές καταστάσεις
του παραγωγού.
β) Έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου
της ενίσχυσης (άμεσης ή ισοδύναμης).
Ως δημόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από αναπτυ−
ξιακό/επενδυτικό νόμο ή μέσω ένταξης σε προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. α) Για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρα−
γράφου ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, με εξαίρεση τους σταθμούς του «Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημά−
των σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα
και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), που την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. βρίσκονται
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), κατατάσσονται
στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης).
β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και ο ΔΕΔΔΗΕ
για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
μη διασυνδεδεμένο δίκτυο των νησιών, υλοποιούν εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της υπο−
παραγράφου ΙΓ.1. κατάλληλα συστήματα πληροφορικής
για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους πα−
ραγωγούς προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
ΜΕ και ΧΕ της υποπαραγράφου ΙΓ.1. και δημοσιοποιούν
την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συ−
στημάτων στο δικτυακό τους τόπο.
γ) Οι παραγωγοί, κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
που την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πα−
ραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκι−
μαστική), υποβάλλουν για κάθε σταθμό ηλεκτρονική
δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν.1599/1986, με την οποία κατά περίπτωση δηλώνουν:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης,
το ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους
επένδυσης, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α΄
της περίπτωσης 1, καθώς και το ποσό και ποσοστό της
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1., ή
ββ) το κόστος της επένδυσης με αναφορά ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α΄
της περίπτωσης 1.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας
περίπτωσης εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των συστημάτων πλη−
ροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων οι
σταθμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) κατατάσσονται
σε αυτήν από την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου
ΙΓ.1. και μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του
μήνα που προηγείται αυτού, εντός του οποίου συνέτρε−
ξαν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1. Η διαπίστωση
της συνδρομής των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, γίνεται
βάσει και των νέων δηλώσεων που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3.
Σε περίπτωση κατά την οποία σταθμοί που πληρούν
τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς
χρήση ενίσχυσης) δεν υποβάλλουν τη δήλωση της πα−
ρούσας περίπτωσης εντός της ανωτέρω δίμηνης προ−
θεσμίας, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς
χρήση ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή
ημέρα του επόμενου της υποβολής της δήλωσης μήνα.
Τα συστήματα πληροφορικής που αναπτύσσονται
κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης παρέ−
χουν τη δυνατότητα υποβολής και των δηλώσεων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
ν. 3468/2006 καθώς και των δηλώσεων για τους επαγ−
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γελματίες αγρότες της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά−
φου ΙΓ.1. της παρούσας παραγράφου.
3. Για τις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί πάνω
από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άμεσης ή
ισοδύναμης) έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
υποπαραγράφου ΙΓ.1. , οι παραγωγοί υποχρεούνται
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία τελευταίας
καταβολής του ποσού με το οποίο καλύπτεται το όριο
του 50% να υποβάλουν νέα περί του γεγονότος αυτού
ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986, ώστε να υπαχθούν στην κα−
τηγορία ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά την πρώτη ημε−
ρολογιακή ημέρα του μήνα, εντός του οποίου έγινε
η τελευταία καταβολή του ποσού του προηγούμενου
εδαφίου από τον αρμόδιο φορέα που παρέχει την ενί−
σχυση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί από τον παρα−
γωγό η προθεσμία των δύο (2) μηνών της παρούσας η
κατάταξη γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα
του μήνα που έπεται αυτού της υποβολής της αρχικής,
βάσει της περίπτωσης 2, δήλωσης. Σε περίπτωση που
η ημερομηνία τελευταίας καταβολής του ποσού με το
οποίο καλύπτεται το όριο του 50% του συνόλου της
ενίσχυσης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας θέ−
σης σε εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων της
υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 το διάστημα των
δύο (2) μηνών της παρούσας υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία θέσης σε εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθμού στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακρι−
βούς δήλωσης του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυ−
ρώσεων, ο παραγωγός αποζημιώνεται εφεξής (από την
επόμενη περίοδο τιμολόγησης) βάσει του καθεστώτος
τιμολόγησης που θα ισχύει για νεοεισερχόμενους σταθ−
μούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύμβασης
πώλησης. Επιπλέον, η αποζημίωση της ενέργειας που
εγχύθηκε το διάστημα από την πρώτη ημερολογιακή
ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και μέχρι το
μήνα διαπίστωσης της υποβολής ανακριβούς δήλωσης
θα επαναϋπολογιστεί με την τιμή που αποζημιώνεται
αντίστοιχος νεοεισερχόμενος σταθμός κατά την ημε−
ρομηνία υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
5. Οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε
συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά
περίπτωση αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση δημόσιας
ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς
ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και
στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), προβαίνουν στην έκδοση
και παράδοση πιστωτικού τιμολογίου με βάση το Ειδικό
Ενημερωτικό Σημείωμα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο ΔΕΔΔΗΕ για το Δί−
κτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι παραγωγοί
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό
τιμολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), με το οποίο παρέ−
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χουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόμενης
κατά το 2013 ενέργειας:
α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
που συνδέθηκαν έως 31.12.2009,
β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθ−
μούς έως και 100 kW (συμπεριλαμβανομένων των σταθ−
μών που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες),
στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
2. Μέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του
πιστωτικού τιμολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση
αυτή, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ για το Δι−
ασυνδεδεμένο Σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καταβολής τιμήματος
για την ποσότητα ενέργειας που έχει παραδοθεί και
δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονομικά και φορολο−
γικά στοιχεία του πιστωτικού τιμολογίου θα παρέχονται
στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και το
ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Ειδικού Ενημερωτικού Σημειώματος.
Όσον αφορά στα λοιπά θέματα φορολογικής απεικό−
νισης πιστωτικών τιμολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν. 4093/2012 με επιφύ−
λαξη των ακόλουθων περιπτώσεων 4, 5 και 6.
3. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκδίδουν
σύμφωνα με την περίπτωση 1 πιστωτικό τιμολόγιο η
έκτακτη εισφορά της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά−
φου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 και της περίπτωσης 8 της υποπαραγρά−
φου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) επαναϋπολογίζεται για το 2013 επί
των μειωμένων, μετά την έκπτωση, εσόδων από την
πώληση ενέργειας το αναφερόμενο έτος.
4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου , δεν
ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υπο−
παραγράφου α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά με την υποχρέωση
γνωστοποίησης των εκπτώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
5. Ειδικά και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογι−
κής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν. 4093/2012, τα
πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν
εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας
ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013 επι−
τρέπεται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο μεταγενέστερο
της λήξης της διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε
παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και με ημερομηνία έκδο−
σης εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και
(β) να χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των
φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗ−
ΘΥΑ που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013,
σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
6. Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
έχει ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για πε−
ρίοδο που καλύπτει ολικά ή μερικά την ως άνω περίο−
δο 1.1.2013 − 31.12.2013 πριν την έκδοση του πιστωτικού
τιμολογίου της περίπτωσης 1, δικαιούται να υποβάλει
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τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για την εν
λόγω περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της έκ−
πτωσης του πιστωτικού τιμολογίου που αναλογεί στην
εν λόγω περίοδο. Η προθεσμία για την υποβολή της
ως άνω τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος
λήγει κατά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της
δήλωσης φόρου εισοδήματος της επόμενης διαχειρι−
στικής περιόδου. Στην περίπτωση λήξης της ως άνω
προθεσμίας τα πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης
1 θα χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των
φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ
που αφορούν την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
7. Εφόσον οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας παραγράφου επιβλήθηκε κατάσχεση
εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για απαιτήσεις που
έχει παραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο
ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει στη σχετική του δήλωση ενώπιον
του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ότι υπάρχουν χρηματικές
υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/
οφειλέτη του επιβάλλοντος την κατάσχεση, οι οποίες
απαιτήσεις έχουν δεσμευθεί από το ΛΑΓΗΕ για να απο−
δοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υποχρέωση,
του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον κατασχόντα μέχρι
την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτι−
κού τιμολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση 2 της
παρούσας υποπαραγράφου. Επιπλέον οι δεσμευμένες
αυτές απαιτήσεις για ενέργεια που εγχύθηκε στο Δί−
κτυο/Σύστημα από 1.1.2013 έως και 31.12.2013 μειώνονται
αναλογικά με τα ποσοστά του πιστωτικού τιμολογίου
της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου. Εφό−
σον όμως υπάρχουν και άλλες χρηματικές υποχρεώσεις
του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη του
επιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια που εγχύ−
θηκε στο Δίκτυο/Σύστημα σε περίοδο διαφορετική από
αυτήν που αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ
ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, αυτές δεσμεύ−
ονται και θα αποδοθούν στον κατασχόντα μέχρι την
πλήρη εξόφληση του ποσού της κατασχέσεως , υπό
τον όρο πλήρωσης και των λοιπών προϋποθέσεων που
αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του ενώπιον
του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη ούτε απέναντι στον παραγωγό ΑΠΕ/
ΣΗΘΥΑ ούτε απέναντι στον επιβάλλοντα την κατάσχεση
για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη
αυτών από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως
και για τον ΔΕΔΔΗΕ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ, που εμπίπτουν στις
διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , με την επιφύλαξη
των διατάξεων της περίπτωσης 3 της ίδιας υποπα−
ραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν για λιγότερο από 12
χρόνια, με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014,
επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και η
σύμβαση συμψηφισμού του «Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), κατά επτά (7) χρόνια και για ίσο χρόνο

οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και
για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθμών του
προηγούμενου εδαφίου κατά το διάστημα επέκτασης
της σύμβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες επιλο−
γής αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας σύμφωνα
με τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΛΑΓΗΕ
και γνώμη της ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηρι−
στικά των τεχνολογιών ως προς τη συμβολή τους στη
σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και τις τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές διαμορφώνονται από
τη λειτουργία της αγοράς.
β) Με τιμή 90 €/MWh για μέγιστη ετήσια ποσότητα
ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:
Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) X Συντε−
λεστής Απόδοσης (kWh/kW).
Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώ−
νεται στον παρακάτω πίνακα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συντελεστής
Απόδοσης
(kWh/kW)

Φ/Β σταθμοί στο Διασυν/νο Σύστημα

1500

Φ/Β σταθμοί στα Μη Διασυν/να Νησιά

1700

Φ/Β σταθμοί Ειδικού Προγράμματος

1400

Στεγών (<=10 kW) –(Β΄1079/2009)
Αιολικοί σταθμοί στο

2250

Διασυν/νο Σύστημα
Αιολικοί σταθμοί στα

2500

Μη Διασυν/να Νησιά
Μικρά Υδροηλεκτρικά

3150

Βιομάζα

7800

Αέρια από ΧΥΤΑ

6500

Βιοαέριο

7800

Ηλιοθερμικά (Με ή χωρίς αποθήκευση)

2200

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από την
εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ διο−
χετεύεται στο Σύστημα ή/και το Δίκτυο χωρίς υποχρέ−
ωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον παραγωγό. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από πρόταση
του ΛΑΓΗΕ και γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζεται η μοναδιαία
τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για
το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται
από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.
Η επιλογή μεταξύ των υποπεριπτώσεων α΄ και β΄ γί−
νεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στο ΛΑ−
ΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ ή τον Προμηθευτή, κατά περίπτωση,
η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν
την έναρξη επέκτασης της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήμα−
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τος των 6 μηνών, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με
τη μικρότερη τιμή εκ των δύο υποπεριπτώσεων α΄ και
β΄ της παρούσας.

τουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
13 ΤΟΥ Ν. 3468/2006

προηγούμενη περίπτωση εκτός από την ηλεκτρική ενέρ−

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθ−
μούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε δοκιμαστική λει−

για τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από

έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, ως εξής:
«β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
γεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
το ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα
στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:
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Σε περίπτωση που υλοποιηθεί διασύνδεση νησιού με
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας,
η παραγόμενη ενέργεια από αιολικούς σταθμούς και
σταθμούς ΣΗΘΥΑ που λειτουργούν στο εν λόγω νησί
αποζημιώνεται βάσει των κατηγοριών 1, 2 και 29 του
πίνακα Α αντίστοιχα, από την πρώτη ημερολογιακή
ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θέσης σε
λειτουργία της διασύνδεσης.
Οι κατηγορίες «με ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυ−
ση» (ΧΕ) του ανωτέρω πίνακα Α έχουν ως ακολούθως:
«Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλοποίηση της επένδυσης
γίνεται χρήση δημόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριμένα
χρήση άμεσης ενίσχυσης (επιχορήγηση) ή ισοδύναμης
ενίσχυσης με άλλα μέσα (αφορολόγητα αποθεματικά,
απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, επιδότηση επιτοκί−
ου) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί του κόστους
της επένδυσης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως την
ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του
σταθμού ή ενεργοποίησης της σύνδεσής του, κατά πε−
ρίπτωση, και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα και
τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.
«Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλοποίηση της επένδυσης
πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση δημόσιας ενίσχυσης
όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Προκειμένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγο−
ρίες «με ενίσχυση» και «χωρίς ενίσχυση» οι παραγωγοί
δηλώνουν, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κατά
περίπτωση:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης,
το ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους
επένδυσης, ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής έχει κα−
ταβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ή
ββ) το κόστος της επένδυσης με αναφορά ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία
«με ενίσχυση» του πίνακα Α της παρούσας.
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις
συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυν−
δεδεμένο Σύστημα και στο ΔΕΔΔΗΕ για τις συμβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο των Μη Δια−
συνδεδεμένων Νησιών έως την τελευταία ημερολογιακή
ημέρα του μήνα που ο σταθμός τέθηκε σε δοκιμαστική
λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμα−
στικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή του. Η
κατάταξη στις κατηγορίες «με ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς
ενίσχυση» (ΧΕ) βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται από
την ημερομηνία που ο σταθμός τέθηκε σε δοκιμαστική
λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμα−
στικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή του. Σε
περίπτωση παράλειψης της υποβολής της δήλωσης οι
σταθμοί κατατάσσονται στην κατηγορία «με ενίσχυση»
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(ΜΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία για σταθμούς που
πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία
ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) υποβληθεί εκπρόθεσμα η
σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ
(χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη ημερο−
λογιακή ημέρα του επόμενου της υποβολής της δήλω−
σης μήνα. Η δήλωση για την κατάταξη στις κατηγορίες
της παρούσας υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986,
στην περίπτωση που βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό
σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθμού στην
κατηγορία «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς
δήλωσης του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυρώσεων,
ο παραγωγός αποζημιώνεται εφεξής (από την επόμενη
περίοδο τιμολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιμολόγη−
σης που θα ισχύει για νεοεισερχόμενους σταθμούς και
ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύμβασης πώλησης.
Επιπλέον, η αποζημίωση της ενέργειας που εγχύθη−
κε το διάστημα από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα
του μήνα υποβολής της δήλωσης και μέχρι το μήνα
διαπίστωσης της υποβολής ανακριβούς δήλωσης θα
επαναϋπολογιστεί με την τιμή με την οποία αποζημιώ−
νεται νεοεισερχόμενος σταθμός κατά την ημερομηνία
υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε
συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά
περίπτωση αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση δημόσιας
ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς
ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
Η προσαρμογή τιμής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι μέ−
γεθος που καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του
φυσικού αερίου και υπολογίζεται ως εξής:
ΠΤ = ((1−((η−ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt−26), όπου
ηe: Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαρα−
γωγής, όπως ορίζεται στην υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 21.3.2012
(B΄ 889)
ηh: Θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγω−
γής, όπως ορίζεται στην υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 21.3.2012
(B΄ 889)
η = ηe + ηh: Ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συ−
μπαραγωγής
ηhr: είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για
τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπως ορί−
ζεται στην υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B΄ 889), όπου
οι βαθμοί απόδοσης σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη
(ΑΘΔ) όπως στον παρακάτω πίνακα Β.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυ−
σικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης
(ΑΘΔ), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το
κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο
κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης
φυσικού αερίου για συμπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέ−
ρας Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσι−
κού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούμενων των πελατών
ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα
της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
κοινοποιείται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης
φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύ−
ναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι
είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται
με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Το μέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από τη μαθηματική
σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιω−
μάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: Η ανά μήνα μέση τιμή
των δικαιωμάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή
υπολογίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εμπορίας Δι−
καιωμάτων Εκπομπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται
ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολο−
γισμό του ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος μονάδας
ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα
του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και
Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του άρθρου 3 της υ.α. αριθ.
Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108), στην οποία
βεβαιώνεται για την αντίστοιχη μονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
παραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι πελάτης
ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συμπαραγωγής
υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώ−
ου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρη−
σης του ΛΑΓΗΕ του άρθρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.23278/23.11.2012 (Β΄3108) στην οποία καθορίζεται σε
ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/
Φ1/οικ.15641/14.7.2009(Β΄1420) εντάσσεται η μονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες
του άρθρου 3 της υ.α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009
(Β΄ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να τροποποιήσει
αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές και
συντελεστές των πινάκων Α και Β της παρούσας.
Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα
A η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται
για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον
η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω
δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της
τιμής του πίνακα A (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προ−
σαυξάνεται κατά 15%. Σε περίπτωση που σε σταθμό
ΣΗΘΥΑ του πίνακα A τα καυσαέρια αξιοποιούνται για
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γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του
πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά
20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν
προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου
εδαφίου.
Όπου στην υφιστάμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά
στις κατηγορίες α εώς ιζ του πίνακα της παρούσης
όπως αυτός ίσχυε προ της αντικατάστασής του από τον
πίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1
έως 30 του πίνακα Α και η αντιστοίχιση γίνεται με βάση
την περιγραφή της κάθε κατηγορίας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 προστί−
θενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από
γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλεται και να εξειδι−
κεύεται το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ανωτέρω
πίνακα Α και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και στην
ειδικότερη κατηγοριοποίηση 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. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση
αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη ο ενεργειακός σχεδι−
ασμός και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήματος, η
διείσδυση των σταθμών του πίνακα Α της παραγράφου 1
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η πορεία επίτευξης
των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 και
η μείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η απόφαση
της παρούσας αφορά σε σταθμούς που θα συνδεθούν
στο Σύστημα ή το Δίκτυο μετά την παρέλευση δύο
ημερολογιακών ετών από την παρέλευση του έτους
έκδοσής της.
11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του
πίνακα Α, τα επίπεδα συνολικής ισχύος σταθμών που
τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται
η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη
ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές
του πίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως:
αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
συνολικά 100 MW, στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα
συνολικά 10% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
κάθε ανεξάρτητου συστήματος,
ββ) Κατηγορία 9: 50 MW,
γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο Διασυνδεμένο Σύστημα
συνολικά 40 MW,
δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο Διασυνδεμένο Σύστημα
συνολικά 50 MW.
β) Τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος (MW) μπορούν να αυ−
ξάνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά
από γνώμη της ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό
σχεδιασμό και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήμα−
τος, την πορεία επίτευξης των στόχων που καθορίζο−
νται βάσει του άρθρου 1, τη μείωση του κόστους των
τεχνολογιών, και τη διαμόρφωση των τιμών του πίνακα
A της παραγράφου 1.
γ) Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι τίθενται
σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή
τους μετά την 1.1.2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συ−
νολικής ισχύος της παρούσας παραγράφου αποζημιώνε−
ται με τιμή που προκύπτει στο πλαίσιο του Ημερήσιου
Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης
των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ’ εφαρ−
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μογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
του άρθρου 120 του ν. 4001/2011. Κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η τιμή με την οποία θα
αποζημιώνεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο παρα−
γόμενη ενέργεια αποτελεί και την τιμή αποζημίωσης
που καλείται να καταβάλλει ο Προμηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας για την εν λόγω ποσότητα ενέργειας «Α.Π.Ε.».»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Για την τιμολόγηση της διαθεσιμότητας ισχύος
Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας
που απορροφούν οι σταθμοί αυτοί από το Δίκτυο Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής
ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθμοί εγχέουν στο Δίκτυο
αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης
παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται στο
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού τιμολογείται, σε
μηνιαία βάση, σε ευρώ ανά μεγαβάτ εγγυημένης ισχύος
(€/MW). Η εγγυημένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά
τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η τιμή με βάση
την οποία τιμολογείται η διαθεσιμότητα ισχύος, καθο−
ρίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού.
Για την τιμολόγηση διαθεσιμότητας ισχύος λαμβάνεται
υπόψη το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και το στα−
θερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόμενου συμβατικού
σταθμού παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα
του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Το τίμημα που λαμ−
βάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιμότητα των μονάδων
ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού δεν μπορεί
να υπολείπεται του τιμήματος που καταβάλλεται για
τη διαθεσιμότητα των μονάδων του νεοεισερχόμενου
συμβατικού σταθμού παραγωγής, με αντίστοιχη ισχύ.
Ως νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής
στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, νοείται ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας με χρήση συμβατικών καυσίμων, που λογίζεται ότι
κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από Υβριδικό Σταθμό, με σκοπό την απρόσκοπτη
ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά
τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυν−
δεδεμένων Νησιών.
β) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται η ηλεκτρι−
κή ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχό−
μενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν
την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής
του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβρι−
δικού Σταθμού. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση το
μέσο οριακό μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που εκτιμάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδο−
σης της άδειας παραγωγής, οι συμβατικές μονάδες του
Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος για την κάλυψη της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, η οποία καλύπτεται εν προκειμένω από τις ανω−
τέρω μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού
Σταθμού. Η τιμή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν
μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή με την οποία
τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο
Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση του

συστήματος αποθήκευσής του, προσαυξημένη με ποσο−
στό 25%. Επιπλέον της τιμής που ορίζεται στο πρώτο
εδάφιο, στην άδεια παραγωγής καθορίζεται ελάχιστη
τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις
μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού
που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστη−
μα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού. Ο προηγούμενος καθορισμός
γίνεται με βάση την τιμή αποζημίωσης για αιολικούς
σταθμούς της κατηγορίας 3 του Πίνακα Α του παρόντος
άρθρου, επαυξημένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται
οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του
υβριδικού σταθμού.
γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός
Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νη−
σιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής
του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού
Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση
το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων
βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της
άδειας παραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μο−
νάδες ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο
Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το
είδος του σταθμού Α.Π.Ε..
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονά−
δες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού και εγχέεται απευθείας
στο Δίκτυο Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μπορεί να
συμψηφίζεται με την ενέργεια που απορροφά από το
Δίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθμός για την πλήρωση των
συστημάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωμα συμψηφι−
σμού αναγνωρίζεται μετά από σχετική αίτηση του παρα−
γωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής
κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας αυτής.
Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογί−
ζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δίκτυο, μετά τον
ανωτέρω συμψηφισμό, όπως ρητά αναγράφεται στην
οικεία άδεια παραγωγής.
στ) Η ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής, με βάση την
οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού
Σταθμού που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια
στο σύστημα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δί−
κτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, καθορίζεται στην
άδεια παραγωγής. Ο καθορισμός γίνεται με τη χρήση
συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο οποίος
περιλαμβάνει αποκλειστικά τις μεταβολές των διεθνών
τιμών του πετρελαίου Brent.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση της ΡΑΕ θα αναπροσαρμόζονται
κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 ανά πενταετία η τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό
Σταθμό Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η τιμή της διαθεσιμότη−
τας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού Α.Π.Ε. διακριτά για
κάθε αυτόνομο σύστημα. Οι άδειες που θα χορηγούνται
θα αναφέρονται στις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο
χορήγησής τους.»
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5. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. για
τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η
ΡΑΕ οφείλει, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων και
εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
παραγράφου, να τροποποιήσει την άδεια σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 3.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
27Α ΤΟΥ Ν. 3734/2009
Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8)
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. α) Το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που
τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται
η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη
ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές
του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει,
ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος μέχρι και το έτος 2020.
Εάν το σύνολο της ισχύος σταθμών που τίθενται σε δο−
κιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους
στο τέλος εκάστου έτους υπολείπεται των 200 MW, η
διαφορά προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος των
200 MW του επόμενου έτους.
β) Ειδικά το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που
έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την
έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 και σταθμών που
έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύ−
σεων του ν. 3894/2010 και η παραγόμενη ενέργεια των
οποίων θα αποζημιώνεται με τις τρέχουσες τιμές, ανέρ−
χεται σε 300 MW μέχρι και το έτος 2020. Η εν λόγω
αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αναφέρεται σε
επίπεδο συνολικής υλοποιηθείσας ισχύος του εκάστοτε
επενδυτικού σχεδίου που δεν υπερβαίνει το 58% της
συνολικής εντεταγμένης ισχύος ανά επενδυτικό σχέδιο.
γ) Τα επίπεδα ισχύος (MW) της περίπτωσης α΄ μπο−
ρούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και αφορά το
επόμενο της έκδοσής της έτος, λαμβάνοντας υπόψη
τις κατευθύνσεις του ενεργειακού σχεδιασμού και τις
ανάγκες του ενεργειακού συστήματος, την πορεία επί−
τευξης των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου
1 του ν. 3468/ 2006, τη μείωση του κόστους των τεχνο−
λογιών και τη διαμόρφωση των τιμών του πίνακα της
παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι τίθενται
σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή
τους μετά την 1.1.2014 καθ΄ υπέρβαση των επιπέδων
συνολικής ισχύος της παρούσας αποζημιώνεται με τιμή
που προκύπτει στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού
Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσε−
ων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ΄ εφαρμογή του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του
ν. 4001/2011. Η ισχύς των σταθμών της παρούσας περί−
πτωσης προσμετράται στο επίπεδο συνολικής ισχύος
του επόμενου έτους και, κατά το μέρος που δεν υφί−
σταται υπέρβαση του επιπέδου συνολικής ισχύος για
το έτος αυτό, η παραγόμενη ενέργεια των εν λόγω
σταθμών αποζημιώνεται εφεξής με τις τιμές του πίνακα
της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄, με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ,
δύναται το επίπεδο των 200 MW της περίπτωσης α΄ να
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επιμερίζεται στη βάση μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδι−
κασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγω−
νιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτημάτων βάσει
τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣ−
ΤΟΛΩΝ
1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν
από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτο−
βολταϊκών σταθμών, επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμό−
διο διαχειριστή, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας παραγράφου, ότι δε θα προχωρήσει στην
υλοποίηση του σταθμού. Με την υποβολή της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές
συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο
Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος
διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών για τους
οποίους λύονται οι συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης
στο Δίκτυο κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πε−
ρίπτωση.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομέ−
νου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν
θα προχωρήσει στην υλοποίηση σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών
σταθμών, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου, επιστρέφονται ποσά που έχουν
καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της
οικείας Σύμβασης Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο μέρος
των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλω−
σης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης
λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης
και σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο
συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Δια−
συνδεδεμένων Νησιών. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν
μητρώο των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥ−
ΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 και η παράγρα−
φος 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργούνται.
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 4.6.2009 κοι−
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»
(Β΄ 1079/2009) καταργείται.
4. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρα−
γράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
και η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρα−
γράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
υποπαραγράφου ΙΓ.1.
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5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), διαγράφεται το κείμενο της
δεύτερης παύλας: «0,5MW για σταθμούς ηλεκτροπαρα−
γωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων».
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/
2013 (Α΄ 287) καταργούνται.
7. Η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/
οικ.16932/9.8.2012 (Β΄ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειο−
δότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φω−
τοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που
έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/ οικ.19598/1.10.2010
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής» καταργείται. Αιτήσεις προς τον Διαχειρι−
στή του Δικτύου για χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης
σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς του άρθρου 4 του ν.
3468/2006 που κατελήφθησαν από την αναστολή χο−
ρήγησης προσφορών σύνδεσης, βάσει της υπουργικής
απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, και παρέμειναν
σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν ενδιαμέσως αποσυρθεί
από τους ενδιαφερόμενους, θεωρούνται ότι βρίσκονται
σε ισχύ εφόσον ο φορέας της αίτησης εξακολουθεί
να υφίσταται νομίμως και επανεπιβεβαιώσει εγγράφως
το ενδιαφέρον του προς τον Διαχειριστή του Δικτύου,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλ−
θει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου
ο Διαχειριστής του Δικτύου θέτει τις σχετικές αιτήσεις
στο αρχείο.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 και των διατάξεων της
υποπαραγράφου ΙΓ.4. της παρούσας παραγράφου, μετά
τη λήξη των οικείων συμβάσεων πώλησης ενέργειας, εάν
βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής όπου απαιτείται, η
παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστημα/ Δίκτυο με όρους λει−
τουργίας συστήματος και αγοράς. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δύ−
ναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
9. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεμένο σύστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ για
τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο μη
διασυνδεμένο δίκτυο των νησιών, καθώς και οι προμη−
θευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση των εγκα−
ταστάσεων του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω−
τοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές εγκαταστάσεις
και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009)
καταρτίζουν πίνακα με τις τιμές αποζημίωσης της πα−
ραγόμενης ενέργειας όλων των σταθμών ΑΠΕ, καθώς
και το σταθερό τμήμα των τιμών αποζημίωσης όλων
των σταθμών ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε λειτουργία
όπως αυτές/αυτά διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι ανωτέρω
πίνακες καταρτίζονται εντός χρονικού διαστήματος 4
μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγρά−
φου και επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον έως τον έκτο
και δωδέκατο μήνα κάθε έτους.
Οι πίνακες γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ και στο Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
με ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο και τα στοιχεία
τους, κατά περίπτωση, καταχωρίζονται στα Μητρώα
που καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−

ραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 14 του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 4 της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/
Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄1901) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιστρέφεται, επίσης, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης
τυχόν, απαιτούμενης στο πλαίσιο της αδειοδοτικής δι−
αδικασίας, άδειας ή έγκρισης με δικαστική απόφαση ή
σε περίπτωση μη χορήγησης απαιτούμενης άδειας ή
έγκρισης στη βάση εφαρμογής περιορισμών που θέτει
μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της εγγυητικής
επιστολής θεσμικό πλαίσιο.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υπο−
παραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου
του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2015.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υπο−
παραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου
του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2015.»
13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υπο−
παραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου
του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση
για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις
άδειες του προηγουμένου εδαφίου.»
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθ−
μών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτο−
παραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται
στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από
τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με
τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περί−
πτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου
μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ
για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη
της ΡΑΕ καθορίζονται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται
ο συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκό−
μενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις που θα
περιλαμβάνονται στο συμψηφισμό, το χρονικό διάστη−
μα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφισμός
της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη
ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που
τροφοδοτεί ο σταθμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η
διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα
ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας
που προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου
εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση
για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με
την ανωτέρω απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται ο
τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθ−
μών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την
ανωτέρω απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με
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την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλε−
όνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από
τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286).»
15. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129)
προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:
«17. Στην κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιο−
δότηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου
20 του ν. 3982/2011 (Α΄143) συμπεριλαμβάνονται και τα
έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας με
χρήση ανανεώσιμων πηγών, για την κατάταξή τους σε
κατηγορίες, ανάλογα με τους βαθμούς όχλησης, που
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.»
16. Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του
ν. 4203/2013 (Α΄235) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά τη χορήγηση της άδειας
παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μετα−
βάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του
σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι
δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης,
μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση
της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης
αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός των
ορίων της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν
η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι
δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους
λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγμα−
τοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο
προς την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση στα όρια
της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός και έκδοσης από−
φασης για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης. Η
αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμο αποδεικτικό
στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε
άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και
τη λειτουργία του σταθμού. Η απόφαση της παρούσας
παραγράφου κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται
η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν της
κατά προτεραιότητα έκδοσης ή τροποποίησης των σχε−
τικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς
Όρων Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ανεξαρ−
τήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ και ανάλογης κατά
προτεραιότητα σύναψης ή τροποποίησης των Συμβά−
σεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή τροποποίηση
των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών, καθώς και η
σύναψη ή τροποποίηση των Συμβάσεων του προηγού−
μενου εδαφίου γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
σχετικού αιτήματος.
5. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους
φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εμπίπτουν στις διατά−
ξεις του παρόντος άρθρου συνάπτεται για είκοσι (20)
έτη, συνομολογείται με τιμή αναφοράς που αναγράφε−
ται στον πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και
αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προ−
βλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την
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ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού,
προσαυξημένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) μηνών του
άρθρου 3 του ν. 3468/2006 δεν υπολογίζεται το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταβολή του νομικού
ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης της παραγράφου
1 μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη μεταφορά της
θέσης εγκατάστασης της παραγράφου 3.»
17. Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 4 ως εξής:
«4. Πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία Με−
γάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31η Δεκεμβρίου
2012, παραμένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2015.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/
2013 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999
(Α΄ 222), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι
1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και απο−
χέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών
και χρηστών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο εφαρμογής της
τιμολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρ−
θρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφά−
σεις αυτές έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο
τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄
222) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό υπουργική από−
φαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο
πλαίσιο εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/
2007 (Α΄ 54) και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΥΑΘ
Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001 (Α΄ 169) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 21
1.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευ−
σης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρη−
στών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, στο πλαίσιο εφαρμογής της τιμολογιακής
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφά−
σεις αυτές έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο
τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.

