
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

στο σχέδιο νόμου

με τίτλο

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 11’< Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροιτοποίηση της οδηγίας

2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό

2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης

Δεκεμβρίου 2018 σχετικά μετη διακυβέρνηση της Ενεργειακής’Ενωσης καιτης

Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της

Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ

και ΙΧ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού

αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναψείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή

απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την Ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

Άρθρο 1

Ενεργειακός συμψηφισμός - Τροποποίηση της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006

Το πρώτο εδάψιο της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς

τη δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής στο πλαίσιο ενεργειακού

συμψηψισμού και μακριά από την εγκατάσταση κατανάλωσης και η περ. 12 διαμορΦώνεται

ως εξής:

«12. Ενεργειακός συμψηψισμός: ο συμψηψισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοτιαραγωγού μετην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια

σε εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το

σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικά με

αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο

μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.»

Άρθρο 2

Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ— Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν.

4414/2016

Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’149) προστίθεται παρ. Ι6Α ως εξής:

«Ι6Α. Ειδικά αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ο οποίος δεν

διοχετεύει ή δεν πρόκειται να διοχετεύσει πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο

Δίκτυο ή το Σύστημα, στο πλαίσιο ειδικού όρου που προστίθεται στην Προσψορά Σύνδεσης

και στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης κατόπιν αιτήματος του αυτοπαραγωγού ή κατόπιν

περιορισμού κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, εψόσον μόνο με αυτόν τον τρόπο

είναι εψικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, δεν συνάπτει Σύμβαση

Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.
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Στους αυτοπαραγωγούς, επιτρέπεται ο σταθμός παραγωγής να βρίσκεται σε άλλο χώρο από

την εγκατάσταση κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν με

αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης.

Οι σταθμοί της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11Α του ν, 4685/2020 (Α’ 92)

εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης

Παραγωγού.».

Άρθρο 3

Δυνατότητα μεταβίβασης εξαιρούμενων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ —Αντικατάσταση της

παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ο αρμόδιος Διαχειριστής Ενημερώνει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των σταθμών της

προηγούμενης παραγράψου και αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του. Οι σταθμοί

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. Ι επιτρέπεται να

μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, εΦόσον έχει συναψθεί Σύμβαση

Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Κατ’ εξαίρεση πριν τη σύναψη της Σύμβασης

Σύνδεσης, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εψόσον το Εταιρικό κεψάλαιο

της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το

μεταβιβάζον ψυσικό ή νομικό πρόσωπο.»

Άρθρο 4

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΦωτοβολταΙκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες —

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταρτίζεται Ειδικό

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες,

συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητα

απορρόψησης και η ασψάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

Με την απόψαση του πρώτου εδαψίου, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων

που αψορούν στην ανάπτυξη ψωτοβολταϊκών συστημάτων, η χρονική διάρκεια του Ειδικού

Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των ψωτοβολταϊκών συστημάτων ανά

εγκατάσταση που δύναται να είναι διαψοροποιημένη ανά ηλεκτρικό σύστημα

διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται ο

τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τύπος και το

περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηψισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.

Η σύμβαση συμψηψισμού ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και συνομολογείται είτε με

σταθερή τιμή αναψοράς του Πίνακα Ι της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4414/2016

(Α’149) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της Δήλωσης
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Ετσιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε, αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση

Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του ψωτοβολταϊκού συστήματος.

Δεν γεννώνται, για τον κύριο του ψωτοβολταϊκού συστή ματος, Φορολογικές υποχρεώσεις για

τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Πλαίσιο της σύμβασης συμψηψισμού.

Άρθρο 5

Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ σε Υποσταθμούς Μέσης

προς Υψηλής Τάσης

1. Οι Παραγωγοί σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα,

δύνανται να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (501ν), τα οποία αψορούν αποκλειστικά

σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών και στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

Το αποκλειστικό δίκτυο άρχεται στο πεδίο αναχώρησης μέσης τάσης στον Υποσταθμό

υψηλής προς μέση τάση και συνδέει όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ. του δικτύου.

2. Σε δίκτυο που εμπίπτει στο Πεδίο εψαρμογής του παρόντος, ορίζεται ένας παραγωγός εκ

των ενδιαψερομένων ως εκπρόσωπος δικτύου μέσης τάσης, ο οποίος Είναι και υπεύθυνος

για την κατασκευή, ασψαλή λειτουργία και συντήρηση του αποκλειστικού δικτύου, καθώς

και για τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων και τον επιμερισμό τους στους

παραγωγούς του αποκλειστικού δικτύου σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και κατανάλωσης.

3. Για την υπογραψή των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης, ορίζεται ο εκπρόσωπος δικτύου

μέσης τάσης. Ειδικά, για ομαδικά αιτήματα του άρθρου 135 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) σ

εκπρόσωπος του δικτύου μέσης τάσης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εκπρόσωπο

του κοινού αιτήματος.

4. Η μέτρηση της εγχεόμενης και απορροψόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται:

α) στην έξοδο κάθε σταθμού, στο σημείο σύνδεσης του σταθμού με το αποκλειστικό δίκτυο

μέσης τάσης,

β) στην άψιξη των αποκλειστικών δικτύων μέσης τάσης στον υποσταθμό μέσης προς υψηλή

τάση,

γ) στην υψηλή τάση, στο σημείο σύνδεσης του υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση.

Οι καταναλώσεις των σταθμών που συνδέονται στο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης

καταγράψονται συγκεντρωτικά από τους μετρητές των σημείων β) και γ).

5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των μετρήσεων στα

σημεία β) και γ) της παρ. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στον εκπρόσωπο του

δικτύου μέσης τάσης τη μέτρηση στο σημείο άψιξης των δικτύων μέσης τάσης στον Υ/Σ

ανηγμένη στην υψηλή τάση βάσει αλγορίθμου υπσλσγισμού αναγωγής στην υψηλή τάση, ο

οποίος αναγράψεται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.

6. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των

μετρητικών διατάξεων σύμψωνα με τις προδιαγραψές και τις απαιτήσεις του Κώδικα

Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και για τη συλλογή των μετρήσεων στο σημείο α) της παρ. 4. Ο

εκπρόσωπος προβαίνει σε επιμερισμό της ενέργειας που του γνωστοποιήθηκε από τον

Διαχειριστή του Συστήματος, σύμψωνα με την παρ. 5, σε κάθε σταθμό που συνδέεται στο
αποκλειστικό δίκτυο βάσει της μεθσδολογίας ετιιμερισμού της μετρούμενης ενέργειας της
παρ. 7 τόσο γιατην παραγωγή όσο καιγιατην κατανάλωση.
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7. Η μεθοδολογία επιμερισμού της μετρούμενης ενέργειας εγκρίνεται από τον διαχειριστή

του Συστήματος, κοινοποιείται στη ΡΑΕ, βασίζεται στην πραγματική μέτρηση στο σημείο α)

της παρ. 4 και λαμβάνει υπόψη τις απώλειες ανάλογα με τη Θέση του κάθε σταθμού στο
δίκτυο.

8. Στη Σύμβαση Σύνδεσης δύνάι να εξειδικεύονται ειδικότερα Θέματα που αψορούν στ

επιμερισμό και την αποστολήτων μετρήσεων. ‘Ολοι σι μετρητές πρέπει να πληρούν τις

προδιαγραψές του Κώδικα Διαέίρισης τσυ Συστήματος.

9. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης απσοτέλλει τις μετρήσεις στους

αρμόδιους Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε.) και στους Φορείς

Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φ.Ο.Σ.Ε.) για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που

προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας.

10. 0 Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί μητρώο των εκπροσώπων δικτύων μέσης τάσης, το

οποίο γνωστοποιεί στη ΡΑΕ και στον Διαχειριστή του Δικτύου.

11. Η ΡΑΕ δύναται να ελέγχει τη λειτουργία των εκπροσώπων αποκλειστικών δικτύων μέσης

τάσης και να επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση που εντοπίζει λανθασμένη εψαρμογή της

μεθοδολογίας επιμερισμού της παρ. 4.

12. Οι σταθμοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης:

α) Δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του ν.

4414/2016 και, αν πληρούν τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης,

συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαψορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.),

β) Εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο Φ.Ο.Σ.Ε.,

γ) Το ψσρτίο των καταναλώσεων των σταθμών, όπως αυτό καταγράψεται από τον μετρητή

του σημείου 4β) και έχει αναχθεί στην Υψηλή Τάση, εκπροσωπείται συγκεντρωτικά ως

ψορτίο για λογαριασμό του εκπροσώπου του δικτύου μέσης τάσης από έναν η

περισσότερους προμηθευτές σύμψωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του

ΕΣ Μ Η Ε.

Άρθρο ό

Ρύθμιση για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ που υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμη

δήλωση στην εταιρεία ΔΑΠ ΕΕΠ ΑΕ ή στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σχετικά με την καταβολή

επενδυτικής ενίσχυσης

1. Σε περίπτωση σταθμών που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση της

Παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 (Α85) ισχύουν τα

ακόλουθα, κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαψίσυ της ανωτέρω παρ. 3:

α) Η κατάταξη στη κατηγορία ΜΕπραγματοποιείταιαπότηνπρώτη ημερολογιακή ημέρατου

μήνα, εντός του οποίου συντελέσθηκε η τελευταία καταβολή του Ποσού με τσ οποίο

καλύπτεται το όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της ενίσχυσης,

β) Επιβάλλεται από τη «ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ» ή τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», κατά περίπτωση, άπαξ Πρόστιμο

ύψους δέκα ευρώ ανά κιλοβατώρα (10€/]) συμβασιοποιημένης ισχύος για κάθε μήνα

καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ του

άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
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2. Σε περίπτωση σταθμών που εμπίπτουν στην περίπτωση του τρίτου εδαψίου της παρ. 3 της

υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, στους οποίους έχει

εψαρμοοτεί η αναδρομική επανακατάταξη οτην κατηγορία ΜΕ, επιστρέψεται, μετά από

συμψηψισμό με το πρόστιμο που επιβάλλεται, σύμψωνα με την περ. β) της παρ. Ι του

παρόντος, το ποσό το οποίο είχε καταβληθε6άπό τον κάτοχο του σταθμού, λόγω

αναδρομικής επανεκκαθάρισης ως ΜΕ από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ της παρ. 2

της υποπαρ. Γ2 της παρ. Γτου άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

Άρθρο 7

Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα και θέσπιση προθεσμίας

υλοποίησης έργων — Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1, περ. α’ και περ. γ’ παρ. 2, περ. β’ παρ. 3

και προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021

Στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), α) τροποποιούνται η περ. γ’ της παρ. 1 ως προς την

επιτρεπόμενη εξάντληση συνολικής ισχύος και την πρόβλεψη υποχρεωτικής διάθεσης σε

σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η περ. α’ ως προς την

επιτρεπόμενη προσαύξηση της συνολικής ισχύος και στην περ. γ’ προστίθεται νέο τρίτο

εδάψιο, γ) στην παρ. 3 προστίθενται τελευταία εδάψια στην περ. β’ και ε’, και οι παρ. Ι έως

και 3 του άρθρου 132 διαμορψώνονται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση των αποψάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί

κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129)

χορηγούνται προσψορές σύνδεσης στο Δίκτυο:

α) Σε ψωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να λειτουργήσουν από κατηγορίες

παραγωγών, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α’ 9), σε

περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την υπ’ αρ. 699/2012

απόΦαση της ΡΑΕ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση απόψασης

άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) μεγαβάτ (Μνι!).

β) Σε ψωτοβολταΙκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών της παρ. Ι του

άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου των Διασυνδεμένων με το

Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος,

‘Ανδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της

απόψασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε (45)

μεγαβάτ (Μνι!), εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) μεγαβάτ (ΜΝ) διατίθενται αποκλειστικά

για σταθμούς του άρθρου Ι4Ατου ν. 3468/2006 καιγιασταθμούςτου Ειδικού Προγράμματος

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η

παραπάνω ισχύς κατανέμεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο σύμπλεγμα ‘Ανδρου-Τήνου και κατά

δύο τρίτα (2/3) στο σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.

γ) Σε ψωτοβολταΙκούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένων σταθμών των περιπτώσεων της

παρ. Ι του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της Κρήτης, από την

έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόψασης άρσης

κορεσμού, μέχριτην εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό ογδόντα (180) μεγαβάτ (Μ’ΑΙ), εκτων

οποίων τα σαράντα (40) μεγαβάτ (Μνν’) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου

14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις καιτατριάντα (30) μεγαβάτ (Μνι!)
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διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στις οποίες συμμετέχουν

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) Α’ και Β’ βαθμού και σε σταθμούς με

περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι ψυσικά

ιτρόσωπα.

2. Γιατην αρμογήτηςπαρ. Ι ισχύουντα κάτωθι:

α) Για ψωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν.

3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής παραλαμβάνει αιτήματα

χορήγησης τιρσσψοράς σύνδεσης μέχριτην κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά

διακόσια τοις εκατό (200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. Ι που καθορίζονται

με τον παρόντα για κάθε κορεσμένο δίκτυο.

β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσψοράς σύνδεσης ψωτοβολταϊκών σταθμών

που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις περιοχές της παρ. 1,

θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν

σύμψωνα με το παρόν.

γ) Κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση

ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,

δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για

ψωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχριτετρακόσια (400) κιλοβάτ (νι!) για κάθε ένα κορεσμένο

δίκτυο της παρ. Ι. Οι περιορισμοίτου προηγούμενου εδαψίου δεν ισχύουν για σταθμούς του

άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικά οι Ενεργειακές Κοινότητες

μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οχτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα

και οι σταθμοί αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη στον περιορισμό του πρώτου εδαψίου. Κάθε

αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση

ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαψίου της παρούσας περίπτωσης.

δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαψερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης

με τις οποίες εξαντλείται το όριο ισχύος της παρ. Ι κατά περίπτωση, αιτήσεις για χορήγηση

προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται.

ε) Για τους ψωτοβολταΙκούς σταθμούς της παρ. Ι δεν ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του

άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) και δεν εψαρμόζεται ο Περιορισμός της Παρ. 3β του ίδιου

άρθρου.

στ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α) της παρ. 1 προσμετράται στο όριο ασψαλούς

απορρόψησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου

σύμψωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 663/2019 (Β’ 3660) της ΡΑΕ.

ζ) Η ισχύς των σταθμών των περ. β) και γ) της Παρ. Ι προσμετράται στο όριο ασφαλούς

απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. που καθορίζεται σύμΦωνα με το άρθρο 13 του ν.
4685/2020 (Α’ 92) για τα κορεσμένα δίκτυα των περ. β’ και γ’ της παρ. Ι του παρόντος.

η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας του άρθρου 8β του ν. 3468/2006,

προκειμένου για την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων χορήγησης

προσφοράς σύνδεσης των περ. β’ και γ’ της Παρ. 1, όλες σι αιτήσεις κατατάσσονται στην
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Ομάδα Προτεραιότητας Ε’ της απόφασης που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου

8β του ν. 3468/2006.

3. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσιοράς σύνδεσης για

ψωτοβολταϊκούς σταθμούς του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι αιτήσεις χορήγησης ροσοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέώ

κατάλληλου πληροψοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντύς

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροψοριακού συστήματος, προκειμένου για

Την υποβολή των αιτήσεων, καθορίζεται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από

την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόψαση καθορίζεται το υπόδειγμα της

εγγυητικής επιστολής της περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και

δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων. Με την ίδια απόψαση δύναται να αυξάνονται

τα όρια ισχύος της παρ. 1.

γ) Με την αίτηση χορήγησης προσψοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν.

4152/2013 (Α’ 107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αντίγραψο της

εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα μετην αίτηση και η πρωτότυπη

εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε ψυσικό αντίγραψο ή αποστέλλεται με ατιοδεικτικό

παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Η εγγυητική επιστολή ειτιστρέψεται κατόπιν αίτησης του ενδιαψερομένου, η οποία

υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσψοράς, είτε εντός διαστήματος δύο

(2) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσψοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαψερόμενος

δεν επιθυμείνατην αποδεχτεί.

δ) Οι αιτήσεις σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, καθώς και σταθμών του Ειδικού

Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε κτιριακές εγκαταστάσεις

υποβάλλονται εντύπως στον αρμόδιο Διαχειριστή. Με την υπουργική απόψαση της περ. β’

μπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του πληροψοριακού

συστήματος της περ. α’ της παρούσας.

ε) Οι σταθμοί, εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και των σταθμών του

Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις,

οψείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ εντός δώδεκα

(12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσψοράς σύνδεσης.)>

Άρθρο 8

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης— Ενσωμάτωση άρθρου 4 Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ — Τροποποίηση του άρθρου 7

του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149): α) προστίθεται στον τίτλο η παραπομπή στην υπό

ενσωμάτωση Οδηγία και προσδιορίζεται το εξουσιοδοτικό του περιεχόμενο, β) οι

εξουσιοδοτικές παρ. 2, 3 και 5, τροποποιούνται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησής

τους, γ) στην παρ. 3δ παρατείνεται η προθεσμία σύναψης συμβάσεων, δ) η παρ. 6
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αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 7 προστίθεται δεύτερο εδάψιο, Και Το άρθρο διαμορψώνεται

ως εξής:

«Αρθρο 7

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών για σταθμούς παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Σ.Η.Θ.Υ.Α —

Εξουσιοδοτική διάταξη Άρθρο 4Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορψή Λειτσυργικής

Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών.

2. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), καθορίζονται:

α) οι τεχνολογίες ή και σι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσψορών της

παρ. 1,

β) ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψσρών ως

«τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη,

γ) η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου

ενέργειας με αυτές, και

δ) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω Θέμα.

Για την έκδοση της υπουργικής απόψαοης λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

αα) σι στόχοι ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

ββ) το μακροπρόθεσμο δυναμικό των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

γγ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταψοράς και διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας για την ενσωμάτωση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

καιΣ.Η.Θ.Υ.Α. στα δίκτυα,

δδ) οιτεχνικοίπεριορισμοίτου δικτύου μεταψοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

εε) η ανάγκη αποψυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της

β ιο μάζας,

στστ) η συνεισψορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών για τη

διαμόρψωση των Τιμών Αναψοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής

Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναψορικά με την επίτευξη των εθνικών

στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

3. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε.,

καθορίζονται:

α) η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσψορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που

εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση

ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατάτο τρέχον έτος ή καιτα επόμενα

ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόψασης αυτής,

β) ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών ανά έτος,
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γ) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών,

δ) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ατιό την τιροκήρυξη μέχρι Την υποβολή προσψορών,

ε) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνιομού, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασψάλιοη

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων,

οτ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη Τιμή προσψοράςγ-κάθε ανταγωνιστική

διαδικασία υποβολής προσψορών,

η) ο βαθμός αδειοδοτικής ωριμότητας των έργων που δύναταινα συμμετέχουν στις

ανταγωνιστικές διαδικασίες,

ζ) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων σταθμών,

8) το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες.

Επίσης, με την απόψαση δύναται να καθορίζεται ο Τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών

διαδικασιών καιτο μοντέλο της δημοπρασίας.

3α. Με την επιψύλαξη της εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 καιτης παρ. 3β του παρόντος,

κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή
ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,

απαγορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσψορών, εψόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής

ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, και

β) οιτεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται μετην απόψαση της παρ. 2, ενισχύονται μέσω

ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την

τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού για

αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε

καθεστώς στήριξης με τη μορψή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών

υποβολής προσψορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπιστώσει ότι

ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή
Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την

υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσψορών, εκδίδει την

άδεια ή βεβαίωση με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσψορών. Ο όρος αυτός τροποποιείται σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας

παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσει τις

προϋποθέσεις των περ. α) και β) και έχει διαπιστώσει ότι το πρόσωπο στο οποίο

μεταβιβάζεται η εν λόγω άδεια ή βεβαίωση, δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα

παραπάνω, δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών

σταθμών που εξαιρεί.ται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσψορών. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαψίου, η ΡΑΕ εκδίδει την

απόψαση μεταβίβασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς τον όρο της υποχρεωτικής

συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσψορών. Σε οποιαδήποτε άλλη

περίπτωση ο όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων

Νησιών, ελέγχουν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων

για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
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προσψορών, και αν διαιτιστώσουν ότι σ αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει
ήδη δύο (2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός

ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών, απορρίπτουν την αίτηση. Κατά τον ως
άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη σι ψωτοβσλταΙκσί σταθμοί, για τους οποίουςέχει

υποβληθεί αίτηση για χορήγήη προσψοράς σύνδεσης μέχρι την 28η.2.2019.

Κάθε αίτηση για χορήγησηΙάδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή για σύν&ψη

σύμβασης λειτουργικής ενίσ5υσης που υποβάλλεται για αισλικό ή ψωτοβολταϊκό σταθ6, ο

οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορψή λειτουργικής

ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψσρών, συνοδεύεται από

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος με την οποία

βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των περ. α) και β).

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) δεν ελέγχονται για τις περιπτώσεις

μεταβίβασης σταθμών, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται σύμψωνα με τον ν. 4513/2018 (Α’ 9),

απαγορεύεται να συνάπτουν συ μβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσψορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ

Παραγωγής ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18) Μ\ν. Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται

αναλογικά τα προηγούμενα εδάψια.

3β. Με την επιψύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσψοράς

σύνδεσης για ψωτοβολταΙκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την Ιη.1.2021 στον

αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς

αιτήσεις χορήγησης προσψορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και

κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την Ιη Ιανουαρίου 2021, συνάπτονται

συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική

διαδικασία υποβολής προσψορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις Παρ. 3γ και 3δ.

3γ. Μετά την Ιη Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να υπογραψεί σύμβαση λειτουργικής

ενίσχυσης για ψωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού

Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων οε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς

την Προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προοψορών.

3δ. Ειδικά για ψωτοβολταΙκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., εξαιρουμένων

των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν.

δεν δύναται, μετά την Ιη Απριλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις

λειτουργικής ενίσχυσης για ψωτοβολταΙκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) Μ\/ έκαστος,

χωρίς την Προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσψορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ.) Α’ και Β’ βαθμού και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των

οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι ψυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι Περιορισμοί των

παρ. 3β, 3δ και 3ζ, αλλά εψαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το συνολικό όριο ισχύος

της παρ. 3α.

3στ. Ειδικά για ψωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιψέρεια Δυτικής

Μακεδονίας, οι προθεσμίες που αναγράψονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ παρατείνονται

κατά ένα (1) έτος.
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3ζ, Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσψοράς σύνδεσης για

ψωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την Ιη Ιανουαρίου

2021 στον διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις

εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσψορών σύνδσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση

και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την Ιη Ιανουαρίου 2021, κάθε ψυσικό ή
νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος,

εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να

συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

ιτροσψορών, για ένα (1) ψωτοβολταΙκό σταθμό, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να

τιληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του

προηγούμενου εδαψίου δεν εψαρμόζεται για σταθμούς που αναπτύσσονται σύμψωνα με

την παρ. Ι του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσψοράς σύνδεσης για ψωτοβολταΙκούς σταθμούς που

εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι οποίες

είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες είχαν απορριψθεί λόγω έλλειψης τυπικής

τιληρότητας, του οικείου ψακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.

4. Οι σταθμοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται

μέσω ανταγωνιοτικής διαδικασίας υποβολής προοψορών, εντάσσονται σε καθεστώς

στήριξης με τη μορψή Αειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμψωνα

με τις παραγράψους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την ΤΑ. που προέκυψε ανά

σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσψοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής

διαδικασίας.

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προοψορών, προκηρύσσεται με απόψαση της

Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται:

α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης,

β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική

διαδικασία καθώς και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών που

επελέγησαν οε αυτή,

γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων,

δ) ειδικότερα Θέματα σχετικά με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Για τη διενέργεια καιτην κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών

υποβολής προσψορών αρμόδια είναι η ΡΑ.Ε..

5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες

υποβολής προσψορών παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες, εψόσον κατά τον χρόνο

διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών υψίστατο για τον

επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής

διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη Θέση σε ισχύ του παρόντος, στην

προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών, προβλέπονται

προθεσμίες υλοποίησης σταθμών μεγαλύτερες κατά δώδεκα (12) μήνες, εψόσον κατά τον

χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών υψίσταται για τον

ΙΙ



επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής

διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ.

6. Οιαπαιτούμενες εγγυητικές επιστολές: α) γιατη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσψορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υκαι β) για Την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεάή (Θέση σε κανονική ή
δοκιμαική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την αγωνιστική διαδικασία,

καταπίτέουν υπέρ του Υπολσγαριασμσύ Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του

άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

7. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών,

εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και

τη μεσοσταθμική ΤΑ. ανά κατηγορία σταθμών.

Επίσης, με ανακοινώσεις της παρέχει πληροψορίες για προηγούμενες διαδικασίες υποβολής

προσψορών, καθώς και για τα ποσοστά υλοποίησης των έργων που επελέγησαν σε αυτές.

8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που

συμμετέχουν στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και Την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσψορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που

υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμψωνα με την

υποπαράγραψο 1.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) για την αποδοχή

της Οριστικής Προσψοράς Σύνδεσης και αψορά στην κατηγορία Τεχνολογία των σταθμών

τους και σι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορψή

Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροψή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν

υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το

ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την

οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής

προσψορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον

υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών, που

πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραψεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να

συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές

διαδικασίες υποβολής προσψορών.

Με την επιστροψή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια

Παραγωγής, η Απόψαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και

γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσψοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για

ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορψή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής

διαδικασίας υποβολής προσψορών, τιαρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας

ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που

καθορίζεται με την απόψαση της Ρ.Α.Ε. της παραγράψου 5 του παρόντος.

8Β. Οι κάτοχοί οριστικών προσψορών σύνδεσης για ψωτοβολταίκούς σταθμούς, που
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμψωνα με την παρ. Ι του

άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α· 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο
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διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής Τους,

κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006,

εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) το αίτημα υποβάλλεται εντός

της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσφορών, ηο#οία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκοϋ-στο

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προοφοράς σύνδεσης μέχρι

την ημερομηνία υποβολήςτου αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές

σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την οριστική

κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας

υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής

προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται μέσα

στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η

οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ΡΑΕ, με

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα

σύναφης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την οριστική

κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική

προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για

την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη

διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που

αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί

θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.

9. (Καταργήθηκε)

10. (Καταργήθηκε)

11. (Καταργήθηκε)

12. (Καταργήθηκε)

13. (Καταργήθηκε)

14. (Καταργήθηκε)

15. (Καταργήθηκε).».

Άρθρο 9

Ατιοσαψήνιση τιμών αποζημίωσης ωτοβολταΪκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα

Νησιά — Τροποποίηση άρθρου 99 του ν. 4821/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 99 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς

την αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα

Νησιά, προστίθενται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1, παρ. ΙΑ και ΙΒ και το άρθρο

διαμορφώνεται ως εξής:
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«Αρθρο 99

Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης ψωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά

Ι Λειτσυργουντες ψωτοβολταικοι σταθμοι πουκατα τον χρονο διασυνδεσης τους και θεσης

τους σε λειτουργία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και σι

οποίοι εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓΙ της παρ. ΙΓϊόυ πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85),

αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα Α του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓΙ

για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, προσαυξημένες κατά πσοσστό δέκα τοις εκατό (10%).

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η τιμή που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό,

υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την Ιη

Ιανουαρίου 2014, τότε αποζημιώνεται κατ’ ανώτατο όριο με την τιμή αυτή.

Ιλ. Ειδικά για τους σταθμούς της παρ. Ι εψαρμόζεται η υποπαρ. 1Γ4 της παρ. [του άρθρου

πρώτου του ν. 4254/2014 με αυτοδίκαιη επέκταση των συμβάσεων για τρία (3) έτη. Για τους

σταθμούς που δεν εμπίπτουν στην παρ. Ι εψαρμόζεται η υποπαρ. 1Γ4 της ίδιας τιαραγράψου.

ΙΒ. Οι σταθμοί του παρόντος δύνανται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, ανέκκλητη δήλωση στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου

Διανομής Ηλεκτρικής Ε\’έργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ότιδεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στηνπαρ.

1. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εψαρμόζεται η υποπαρ. [4 της παρ. [του άρθρου

πρώτου του ν. 4254/2014.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την Ιη Αυγούστου 2021.)>.

Άρθρο 10

Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαψορικής ιτροσαύξησης σταθμών

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης

Προσθήκη άρθρου 5β στον ν. 4414/2016

Στο ν. 4414/2016 (Α’ 149), προστίθεται άρθρο 5β ως ακολούθως:

«Αρθρο 5β

Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαΦορικής προσαύξησης

1. Σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της

σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος του σταθμού

οψείλει να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’

179), τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) εκδίδει το σχετικό

τιμολόγιο προςτον κάτοχο του σταθμού.

2. Σε περίπτωση μη εξόψλησης του τιμολογίου από τον κάτοχο του σταθμού, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

συμψηψίζει τα οψειλόμενα ποσά με το επόμενο τιμολόγιο.

3. Στην περίπτωση που η εψαρμογή της παρ. 2 δεν είναι εψικτή και σ κάτοχος του σταθμού

δεν έχει εξοψλήσειτο τιμολόγιο εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή του, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

υποχρεούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να διαγράψει τον σταθμό από το μητρώο σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.),
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β) Να διαγράψει τον σταθμό από τον πίνακα αντιστοίχισης μονάδων «Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΥΣΑ» και Συμμετεχόντων στην Αγορά.

γ) Να ενημερώσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ ΑΕ) και τον Ανεξάρτητο

Διαχειριστή Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) γιατα ανωτέρω.·

δ) Να διεκδικήσει τα οψειλόμενα ποσά.

4. Η Ε>ί ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούνται, εντός μίας (1) ημέραξΞ&ιό την ενημέρωση που

Θα λάβουν από τη ΔΑΠ ΕΕΠ ΑΕ, να διαγράψουν τον σταθμό από το Μητρώο Συμμετεχόντων

και το Μητρώο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ΕΣΜΗΕ) αντίστοιχα.

5. Οι συνέπειες των παρ. 3 και 4 αίρονται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την

ημερομηνία εξόψλησης των οψειλόμενων.».

Άρθρο 11

Μεταβατική διάταξη τιμολόγησης αρνητικής διαψορικής προσαύξησης συμβάσεων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης

1. Τα τιμολόγια που αψορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης και τα

οποία έχουν εκδοθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και

Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) προς κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

(Σ.Η.Ο.Υ.Α.), στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαψορικής

προσαύξησης, εξοψλούνται από τους κατόχους των σταθμών μέχρι την 17η12.2021. Σε

περίπτωση μη εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εψαρμόζεται το άρθρο 5β του ν.

4414/2016 (Α’149).

2. Για τις περιπτώσεις σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια που αψορούν σε περιπτώσεις αρνητικής

διαφορικής προσαύξησης, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκδίδειτα σχετικά τιμολόγια εντός δέκα (10) ημερών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος καιτα τιμολόγια εξσψλσύνται μέχριτην 17η.12.2021.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζεται το άρθρο 5β του ν.

4414/2016.

15



Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΩ Ν

:5:020:

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΕΠ Ε ΝΔΥΣώΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Ε Ν ΕΡΓΕΙΑΣ

11\0] 0\Τ11 0Κ1 30

10202120

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ —ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝ Η Σ

--
0 —

ΚΟΝ5Τ-\ΟΤΙ\113 1510000
01ι 2(1Ι 110

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 -3ι0Ο1 1)1% 0 0011[)16
1102021 ι-ιιι

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΠΙ Κ ΡΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

1105 011 ΟΚΟΚΙΟ

ΚΥΡ ΓΑΚΟΣ

Π Ι Ε Ρ ΡΑΚΑΚ Η Σ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΊΗΕ115 551- [1-011515011-31011

131021121 1ο 43

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ιι». 110!)
ριθμ4

τθηκε σήμρα στι Ιοί ί’
ο ντή$ Ν’ι

-

ι. Τ,2ι’-”
ή/’Ι1ώ

ί,\ ρ’ ,
Γ1//1

&.
Γτ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΡΞ1 555 ΊΥ111() ΙΙΤλ

- 13 10 71121 17:411

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

16



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕ!ΩΝ ΡΥΘΜΣΗΣ

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞ0ΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜ!ΣΗΣ

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου

της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά μετην τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την

ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της

ΕνεργειακήςΕνωσης και της Δράσης γιατο Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό

2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων

νιιι και ΙΧ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και

ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και

την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής

ενέρ’ε ιας»

Επε?έξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίου ς αφορούν οι 6ασκές διατάξεις της αξολοιούμενης ρύιμσης:

Τ·’ΜΕίΣ 0>ΘΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑεΕΥΣΗ - ΠΟΛίΙΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝίΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡίΚΗ ΠΟΛίΤίΚΗ

0ιΚ έΟΚ’ΟΚΗ / ΔΗΜΟ ΟΝΟΜίΚι Φ0Ρ0’ΟΓΗ\ί-ι ΠΟΛίΤΠ\Η3

ΟιΝΙ’>ΝίΚΗ ΠΟωΤ1ΚΗ4

ΔΜ0ΣΑ ΔιΟΙ\ΗΣί- — Δι Γςι0Σ ΤώΞ — ΔΙ -όΟΣ ΝΗ3

πτ :Η —
ΞΠΕΝΔ\Τιι3Η αΣ 1ΟΤΗΤΑ Χ

Ι Τομέας νσμσΘέτηαις επί θειιάτων Υπσυρνείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισ σύ & λΘληΙισοού.

Τοιιέας νοιισΘέτησης επί Θειιάτων Υπουρνείου Εθνικής Άμυνας και ‘ιιτουρνείσυ Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών,

Τομέας νομσθέτηαης επί Θεμάτων Υπουργείου Ερνκσίας και Κοινωνικών ΥιτοΘέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θειιάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη σης, Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτηαης επί Θειιάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και Υποιιργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Λ: Α1ΤΟΟΠΚΗΕΚΘΕΣΗ

1’

Με το προτεινόμενο άρθρο 1, επιλύεται το ιτρόβλημα εύρεσης χώρου για την

εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ., ιδίως ψωτοβολταϊκών, πλησίον εγκαταστάσεων

κατανάλωσης. Λόγω έλλειψης χώρου, ήταν αδύνατο σε επιχειρήσεις με μεγάλες

καταναλώσεις να βρουν χώρο εντός των εγκαταστάσεών τους για να

κατασκευάσουν έναν ψωτοβολταϊκό σταθμό ικανού μεγέθους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2, αυξάνεται το όριο ισχύος, προκειμένου επιχειρήσεις

με σημαντικές καταναλώσεις να μπορούν να λειτουργήσουν έναν σταθμό

αυτοπαραγωγής μεγάλης ισχύος.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα περιορισμού του

δικαιώματος μεταβίβασης σταθμών Α.Π.Ε. μικρής ισχύος, το οποίο επιτρεπόταν

μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, αναδιαμορψώνεται και εκσυγχρονίζεται η
εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να εκδοθεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5, επιλύονται άμεσα ζητήματα σχετικά με την

αδειοδότηση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ειδικότερα θέματα σχετικά με την

πρόσβαση στο δίκτυο ή το σύστημα ομάδας παραγώγων που επιθυμούν να κάνουν

χρήση κοινών υποδομών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6,εξορθολογίζονται, σύμψωνα με την αρχή της

αναλογικότητας, οι υπέρμετρα δυσμενείς έννομες συνέπειες που παράγονταν από

την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων από τους κατόχους των σταθμών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της περιορισμένης

ισχύος ψωτοβολταϊκών σταθμών στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, καθώς

αυξάνεται το περιθώριο ανάπτυξής τους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 8, επιδιώκεται, για λόγους σαψήνειας και

εκσυγχρονισμού, η επικαιροποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση

αποψάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και αποψάσεων

της Ρ.Α.Ε. για τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για σταθμούς Α.Π.Ε..

Με το προτεινόμενο άρθρο 9, εισάγεται επείγουσα διάταξη, προκειμένου να είναι

δυνατή η εψαρμογή του πρόσψατου άρθρου 99 του ν.4821/2θ21 (Α’134).

Με το προτεινόμενο άρθρο Ιθ, αντιμετωπίζεταιτο πρόβλημα της μη καταβσλής από

πλευράς των παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των χρημάτων που οψείλουν να

επιστρέψουν στον Δ.Α.Π,Ε.Ε.Π. και κατ’ επέκταση στον Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε.

(ΕΛ.Α.Π.Ε.), στο Πλαίσιο της σύμβασης λειτσυργικής ενίσχυσης διαψορικής

προσαύξησης.
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Με το προτεινόμενο άρθρο ΙΙ, εισάγεται μεταβατική διάταξη για την επίλυση του

ζητήματος που εττιλύει το προηγούμενο άρθρο, για την περίοδο πριν την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 1,εται λύση στο πρόβλημα εύρεσης χώρου για

την εγκατάσταση ψωτοβολταϊκών σταθμών στον Χώρο των εγκαταστάσεων

κατανάλωσης (π.χ. σε βιομηχανίες).

Ως προςτσ προτεινόμενο άρθρο 2, αυξάνεταιτο όριο ισχύος, προκειμένου να μπορεί

να τύχει εψαρμογής η αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με μεγάλη κατανάλωση,

καθώς το προηγούμενο όριο ισχύος ήταν ανεπαρκές, με αποτέλεσμα οι μεγάλες

καταναλώσεις να μην μπορούν να ευνοηθούν από την εγκατάσταση σταθμών

αυτοπαραγωγής.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 3, αντιμετωπίζονται εμπόδια στην ελεύθερη

άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, σχετικά με το περιοριστικό πλαίσιο

μεταβιβάσεων σταθμών Α.Π.Ε..

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 4, επιλύονται προβλήματα, σχετικά με την έκδοση

της υπουργικής απόψασης για το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες, που, μέχρι σήμερα, καθιοτούσαν ανέψικτη

την έκδοσή της.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 5, επιλύονται προβλήματα στην αδειοδότηση

έργων Α.Π.Ε. Που, ελλείψει του θεσμικού πλαισίου που εισάγεται, δεν μπορεί να

προχωρήσει η υλοποίησή τους.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 6, επιλύονται προβλήματα που είχαν προκύψει

λόγω καθυστερημένων δηλώσεων σταθμών Α.Π.Ε., σχετικά με την καταβολή

ενίσχυσης στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 7, επιλύονται προβλήματα σχετικά με τον

περιορισμό εγκατάστασης ψωτοβολταϊκών σταθμών σε κορεσμένα δίκτυα και την

αναπλήρωση των έργων που δεν προχωρούν έγκαιρα στην υλοποίηση, με

επιλαχόντα έργα.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 8, προσαρμόζεται το θεσμικό Πλαίσιο στην

επικείμενη έγκριση του καθεστώτος λειτουργικής ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε., μέσω

ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(υπό στοιχεία ψάκελος 5ε 5Α.60064 (2021/Ν) - ί3ΓΘΘιΘ - Ω&ι Ε5 πΙ ΗΕΗΡ

επε 2021-2025).

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 9, εισάγεται αναγκαία διευκρίνιση, ώστε να

μπορέσει να Εψαρμοστεί το άρθρο 99 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), καθώς προέκυψε

ζήτημα ερμηνείας κατά την πρώτη εψαρμογή του, κατά την τιμολόγηση της

παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 10, δεν προβλέπονται δυσμενείς συνέπειες για τους

παραγωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι δεν επιστρέψουν στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. το

ποσό της διαψορικής προσαύξησης, όταν αυτό είναι αρνητικό, στο πλαίσιο της

σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαψορικής προσαύξησης.
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Ως προς το άρθρο 11, το πρόβλημα του προηγούμενου άρθρου υφίσταται και για

τιμολόγια που έχουν εκδοθεί ή για ποσά αρνητικής διαήορικής προσαύξησης, για

τα οποία οι παραγωγοί δεν έχουν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια.

Ί Τα αρθρα αψορουν ους παραγωγους Α Π Ε τους θώμικους ψορεις στην αγσρα

ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τη Ρ.Α.Ε., τον Α.Δ.Μ.Η.Ε., τον ΔΕΔΔΗΕ, τον

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., το Ε.Χ.Ε..

Ειδικά το άρθρο 4 αψορά και σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

αγιαιότπ ιη λνύιενης οηΘισς

7ο λόν; ζ:μα έ.ι 0μ0ική λη σ71

\ ι — ,..

Άρθρο 1:παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129),

Άρθρο 2: άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α·149),

Άρθρο 3:παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006,

Άρθρο 4:παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006,

Άρθρο 6:παρ. 3 της υποπαρ. ΕΙ της παρ.ΙΓτου άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014

(Α 85),

Άρθρο 7: άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129),

Άρθρο 8: άρθρο 7 ν. 4414/2016,

Άρθρο 9: άρθρο 99, ν.4821/2021 (Α’134).

τν στσ Γ: ΖΊ:) της υησ μενς

1) :ιεαλλιπ 5ιιητι; Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η
ρκτής επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.
συμτει:ιλιιιί3α\:ομέν

τπι ηυντη:τανΕας

ροέση ης

νοθεας

ολλοη πο:)εζιοι:

5.ιπάγματ:,

ή άλλης καςιστικής

πρης:

Οι ρυθμίσεις ασρσύν είτε σε τροποποίηση

υψιστάμενου νομικού πλαισίου, είτε στην εισαγωγή

νέου κανόνα δικαίου σε επίπεδο νόμου.
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ΓΙ ΞΙ
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Αναψορικά με το άρθρο 1, ετιιδιώκεται η διευκόλυνση

εύρεσης χώρου για την εγκατάσταση ψωτοβολταικών

σταθμών στον χώρο των εγκαταστάσεων κατανάλωσης,

όπως σε βιομηχανίες.

Αναψορικά με το άρθρο 2, επιδιώκεται η αύξηση ισχύος για

τις ανάγκες αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και

μείωσης του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων.

Αναψορικά με το άρθρο 3, δίδεται η δυνατότητα

μεταβίβασης σταθμών που εξαιρούνται από την

υποχρέωση λήψης βεβαίωσης παραγωγού μετά τη

σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.

Αναψορικά με το άρθρο 4, αναδιαμορψώνεται και

επικαιροττοιείται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση

του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες.

Αναψορικά με το άρθρο 5, επιχειρείται η επίλυση
ζητημάτων σχετικά μετην αδειοδότηση σταθμών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και, ειδικότερα, θεμάτων σχετικά με την
πρόσβαση στο δίκτυο ή το σύστημα ομάδας παραγώγων,
που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινών υποδομών.

Αναψορικά με το άρθρο 6, εξορθολογίζονται, σύμψωνα με
την αρχή της αναλογικότητας, οι υπέρμετρα δυσμενείς
έννομες συνέπειες που παράγονταν από την εκπρόθεσμη
υποβολή δηλώσεων από τους κατόχους των σταθμών.

Αναψορικά με το άρθρο 7, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα
της περιορισμένης ισχύος για την ανάπτυξη
ψωτοβολταικών σταθμών στο κορεσμένο δίκτυο της
Κρήτης.

Αναψορικά με το άρθρο 8, στόχος Είναι η πραγματοποίηση
επιτυχη μένων ανταγωνιστικών διαδικασιών για σταθ μού ς
Α.Π.Ε., για την επίτευξη των εθνικών στόχων, με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

Αναψορικά με το άρθρο 9, επιδιώκεται η αποκατάσταση
της αναστολής πληρωμών παραγωγών Α.Π.Ε. οτα Μ.Δ.Ν..

Αναψορικά με το άρθρο 10 και 11, αποσκοπείται η άμεση
εισροή χρημάτων στον Ε.Λ.Α.Π.Ε..
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Διασφάλιση διε[σδυσης Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της
χώρας, εττίλυση εττιτακτικών ζητημάτων για τη λειτουργία

) μακροτιρόθεσμοι: της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ετιίτευξη στόχων Ε.Σ.Ε.Κ.,
εξασιάλιση της βιωσιμάτητας του Ε.Λ.Α.Π.Ε. και
εξομάλυνση των ττληρωμών-. -
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Ί. :ύ\ώη σ:’:ό-ε

Ι Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται το πεδίο εψαρμογής του
ενεργειακού συμψηψισμού (ππΊθθΓπΘ), ώστε να υπάρχει δυνατότητα ο
ψωτοβολταϊκός σταθμός να εγκαθίσταται και σε άλλο χώρο από την
εγκατάσταση κατανάλωσης και όχι μόνο στον ίδιο ή όμορο χώρο, όπως
ίσχυε, με την προϋπόθεση ότι Θα υπάρχει άμεση ηλεκτρολογική σύνδεση με
αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης μεταξύ της εγκατάστασης παραγωγής
και της εγκατάστασης κατανάλωσης.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται λύση στο πρόβλημα εγκατάστασης
σταθμών αυτοπαραγωγής μεγάλης ισχύος, που αδυνατούσαν να λάβουν
προοψορά σύνδεσης για να υλοποιήσουν τον σταθμό. Σύμψωνα με την
προτεινόμενη ρύθμιση οι ενδιαψερόμενοι Θα μπορούν να εγκαταστήσουν
τον σταθμό αυτοπαραγωγής με τον όρο ότι δεν Θα εγχέσυν την παραγόμενη
ενέργειά τους στο Δίκτυο ή το Σύστημα, και συνεπώς δεν Θα λαμβάνουν
λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγουν.

3 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης σταθμών

ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΛ, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης βεβαίωσης
: παραγωγού, μετά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, ενώ παράλληλα

δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης, πριν την σύναψη της Σύμβασης

Σύνδεσης, μόνο εψόσον το εταιρικό κεψάλαιο της εταιρείας προς την οποία

γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον ψυσικό ή
νομικό πρόσωπο.

4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται η υψιστάμενη διάταξη,
προκειμένου να επικαιροποιηθεί η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση
Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής
ισχύος σε οικίες.

5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιλύονται άμεσα ζητήματα σχετικά με την
αδειοδότηση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και, ειδικότερα, Θέματα σχετικά
με την πρόσβαση στο δίκτυο ή το σύστημα ομάδας παραγώγων που
επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινών υποδομών. Επιπλέον, απλοιτοιείται ο
τρόπος σύνδεσης και καταμέτρησης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
συνδέονται σε κοινή αποκλειστική γραμμή, στην οποία δεν συνδεέονται
καταναλωτές και επιταχύνεται η υλοποίηση των έργων αυτών.

ό Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εξορθολογίζσνται, σύμψωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, οι υπέρμετρα δυσμενείς έννομες συνέπειες που
παράγονταν από την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, σχετικά με την λήψη
επενδυτικής ενίσχυσης από τους κατόχους των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
προς την εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στην εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αυξάνεται το όριο ισχύος για
ψωτοβολταΙκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη από τα εκατόν σαράντα μεγαβάτ
(Ι4ΟΜνιΙ) στα εκατόν ογδόντα μεγαβάτ (18ΟΜ) και ορίζεται ότι τριάντα
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μεγαβάτ (3ΟΜ\) εξ αυτών αψορούν σε ωτοβολταΪκούς σταθμούς
Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Επίσης, αυξάνεται η ισχύς των αιτημάτων που Θα υποβληθούν μέσω της
ηλεκτρονικής πλατόρμας, ώστε να υπάρχουν έργα - ως επιλαχόντα
λίστες αναμονής.

Τέλος, τάσσεται προθεσμία ενός (1) έτους στην υλοποίηση των σταθμών,
ώστε, σε περίπτωση μη υλοποίησης των σταθμών, ι/α διατεθεί η ισχύς σε
εττιλαχόντα έργα.

Β Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αναδιατυπώνονται και εκουγχρονίζονται, με
γνώμονα τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές (1 328), οι
εξουσιοδστικές διατάξεις για την έκδοση αποιάσεων του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της απόψασης της Ρ.Α.Ε., σχετικά
με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη Λειτουργική Ενίσχυση
των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Επιπροσθέτως, προσαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ήδη
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση (υπό στοιχεία
ψακέλου 5ΪΘ & 5Α.60064 (2021/Ν) - εε Ε5 ΗΕΗΡ
ετηε 2021-2025), με στόχο την πραγματοποίηση επιτυχημένων
ανταγωνιστικών διαδικασιών και την επίτευξη των εθνικών στόχων, με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

9 Με το άρθρο 9, διευκρινίζεται ότι η τιμή αποζημίωσης λειτουργούντων
ψωτοβολταϊκών σταθμών, που κατά τον χρόνο διασύνδεσής τους και θέσης
τους σε λειτουργία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στα Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά, καθορίζεται μέχρι του ορίου της τιμής αποζημίωσης, που ίσχυε προ
της Ιης.1.2014, ακόμα και αν η αύξηση που προκύπτει είναι μικρότερη του
δέκα τοις εκατό (10%). Επίσης, εισάγεται νέα Παρ. Ιλ, με την οποία
εξειδικεύονται σι περιπτώσεις εψαρμογής της επταετούς παράτασης των
συμβάσεων, σύμψωνα με τον ν. 4254/2014 (Α’ 85) και την υπσπαρ.1Γ4,
διαχωρίζοντας τις περιπτώσεις των σταθμών στους οποίους η τιμή, μετά την
εφαρμογή του παρόντος, ισούται με την τιμή που λάμβαναν την 1η.1.2014.
Τέλος, με την Παρ. ΙΒ, δίνεται στους παραγωγούς η δυνατότητα υποβολής
δήλωσης, για τη μη υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος.

10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος επιστροφής του Ποσού που
επιστρέφουν σι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό
Α.Π.Ε. που τηρεί ο Δ.Α.Π.Ε.Ε,Π., όταν η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) είναι
μεγαλύτερη της Τιμής Αναφοράς (ΤΑ.) στην σύμβαση λειτουργικής
ενίσχυσης διαψορικής προσαύξηοης (Σ.Ε.Δ.Π.). Ακολούθως, προβλέπονται σι
συνέπειες σε περίπτωση μη επιστροφής του παραπάνω ποσού.

11 Εισάγεται μεταβατική διάταξη γιατην επίλυση του ζητήματος που επιλύειτο
προτεινόμενο άρθρο 10.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Ε0εση γενικών συνεπειών

1$. ιξιολονίενς ύιισηι.
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

ιιεσα οήλπ ατ» υγιή ΚΟΙ αντανν,ιστική λε.τουρνα ης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για Τους Γιαανωγούς
ώ Π Ε ιΔι »οετεύα ιτ:ς Ε»ι»ε ησ»υ Ε Σ Ε ο 433 31:

13, νσοτ λονούί

ΘΕΣΜΟΙ,
Δ:ΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟ·ΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΛΟΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓιΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ Υποδομή /

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ εξοπλισμός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ρηψς /
κινητικοτητα

Ενη μέ ρωσ ν

εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΘΕΣ Μ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΚΗΣΗ,
ΔΑΦΑΝ Ε ΙΟ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩ Ν Ι Σ ΙιΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙ ‘\! Ω ΝΙ ΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΙΓΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

ΑΜ Ε ΣΑ

Χ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση χρόνου Χ

Γν’νναλύτερη
αποδοτικοτητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Βελτιωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωιενη

δισχείριση κινδύνων

Άλλο
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‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Οι ρυθμίσεις δεν παρουσιάζουν κόστος. Το Κόστος που δύναται να πιθανολο%ιηθεί με επαρκή βεβαιότητα και
να ποσοτικοποιηθεί, έχειληψθεί υπό4η στις εκθέσεις δημοσιονομικής επίπτωσης.

Ξ. ::‘,:

Ο Ε Σ Μ ΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ Π ΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΔΙΛΦΑΝΙΑ

Αναγνώριση /
εντοτιισμος

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθ μιση ς

κινδύνων

Άλλα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΟΜ ΊΣΗ Σ

Π ιλοτική

εψαρμογη

Ανάδειξη καλών

πρσκτικώ\’ κατά

την υλσποηση

νΙΕΙΩΣΗ της ρύθιιισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σιινεχής

αξισλσγηση
διαδικασιών
διαχείριοης

κινδύνων

‘Αλλο

Στήριξη και
λεττουργίσ

διαχ€/ιοης

Χ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠ ΟΛ Ο Σ Η

ΡΥΞΜΣΗΣ

Χ

Διαςελριση
αλλαγίικα7α Χ χ

τον ειλέλεοι]
—

Κάστας

ουμμετοχής
στη νέα

ρύθμιση
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Ενεργειοκός συμψηψισμός - Τροποποίηση της περ. 12 του

άρθρου 2 του ν. 3468/2006

Τα πρώτο εδάφιο της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α

129) τροποτισιειται ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης του

οταθμού παραγωγής στο πλαίσια ενεργειακού συμψηφισμαύ

και μακριά από την εγκατάσταση κατανάλωσης και η περ. 12

διαμορφώνεται ως εξής:

»12. Ενεργειακός ουμψηώισμός. Ο ουμψηψισμός της
παραγόενης -,λεκτρικής ενέργειας, οπά σταθμό Α.Π.Ε ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού με την κοεοναλιοκόμενς ηλεκτρική
ενεργεια σε εγκατασταση του αυτοιτοραγωγον, η οποία
βρίοκετσι οταν ίδιο ή άοορα χώρο με εσ σταθμό Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Ο.Υ.Α ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτριια
με αποκλειστική γραμμή διοσύνδεσης Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται οτα Δίκτυο μέσω της παροχής της
εγκατάστασης κατανάλωσης.»

Άρθρο 2

Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από ΑΠ&/ΣΗΘΥΑ —Προσθήκη

παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016

Στα άρθρα 3 του ν. τ414/2015 (Α’149) προστίθεται παρ. 16Α ως

εξής:

»λόΑ. Ειδικά αυταπαραγωνός ηλεκτρικης ενέρνειας από Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Ξ.Υ.Α, ο οποίας δεν διοχετεύει ή δει’ πρόκειται να

διοχετεύσει πλεόνασμα της τιαραγάμενης ενέργειας στο Δίκτυα

ή τα Σύστημα, στο πλαίσια ειδικού όρου που προστίθεται στην

Προσφορά Σύνδεσης και στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης

κατόπιν αιτήματος του αυτοπορογωγού ή κατόπιν περιορισμού

κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, εφόσον μάνο με

αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η χορήγηοη προσφοράς σύνδεσης

του σταθμού, δεν συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης

του παρόντος.

Στους σιτ:οπαραγωνσύς, επιτρέπεται α σταθμός παρογωγός να

βρίσκεται οκ άλλο χώρα από την ενκαεάοτοση κατανάλωσης,

υπό την ποσϋπσθεση ότι συι’δεεται ηλεκτοικα με αυτόι’ με

αποκλειστική γραυμη διαούνδεσης.

Οι σταθμαίτης παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1ΙΑταυ

ν. 4685/2020 (Α 92) εξαιρούνται από την υποχρέωση

πρασκόμιοης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης
Παραγωγού.».

«12. Ενεργειοκός συμύηφιομός· α συμψηφισμός της
παρσγόμενης ηλεκτρικής Ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυταπαραγωγαύ με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική
ενέργεια σε εγκατάσταση του ουταπαραγωγού, η οποία
ευρίακεται στον ίδιο ή όμαρο χώρα με τα σταθμό Α.Π.Ε. ή
Σ.ΗΙΘ.Υ.Α.. Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο
μέάωςπαρσχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

Άρθρο 3

Νέο καθεστώς στήριξης Των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την Ιη Ιανουαρίου 2015, σι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε
λειτουργα (κοι’ονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο
Σύστηνα και εσ Διασυνδεδεμένο Δίκτυα, συμμετέχουν στην ανορα
ηλεκτρικης ενέργειας και εκκαθαρίζανται σύμφωνα με το όσα
ορίζονται στο άρθρο 5.
2. Από την Ιη Ιανουαρίου 2016, αι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στα Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειταυργικής Ενίοχυσης στη βάση
μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης),
γιο την ηλεκτοική ενεργεια πσυ ιταραγα’νν και η οποία
οπ.ορραφάτοι από εσ Διασυνδεδεμένο Συστημα και εσ
Διασυνδεδεμένο Δίκτυα. Η Διαφορική Πρασαύξηση εκφράζεται σε
χοηιιατική αξία ανά μανάδ.α μέτρησης της παρσγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεεσι στα Διασυνδεδεμένο Σύστημα
και στα Διασυνδεδεμένο Δίκτυα, ενώ η εκκαθάριση, η τιμολόγποη
και σι συναλλαγές που την διέπουν διακοι’ονίζονται σε μηνιαία
βάση.
3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία
βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜνιΙό( ως η διαφορά της
Ειδικής Τιμής Αγοράς της ουγκεκριμέι’ης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Ο.Υ.Α., η μέθσδας υπολογισμού της οποίας ορίζεται οτα άρθρα
6, από την Τιμή Αναφοράς που δι-έπει τη Σύμβαση λειταυργικής
Ενίσχυοης Διαφσοικής Πρσσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής
εν·ερεε,ας απο Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ..Ι ) τσυ αρΘραυ 9 και η
οποίο ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία οταθιιών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
σύυάω,’α με τον Πίι’ακα Ι της περίπτωσης β της παρ. 1 του
ύιρθσσυ ε ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέονειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ον αυτή προκύπτει από διενέργεια
ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα μετα άρθρο 7.
4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμαλόγηαης και
διακανανισμού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφαρική
Πρασαύξηση για τα Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργσύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά
το οριζόμενα στα άρθρο ό παρ. 2.
Η διαδικασία ουτή διέπει τη χορήγηση της Λειτσυργικής Ενίσχυσης
στο πλαίσια εφορμανης της συμ·θαοης του άρθρου 9.

5. Η Λειεσυργική Ενίσχυαη
α. των αταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και

Συμποραγωνής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υφηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.( εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής
μικρότερης των 400 Ιτνι’, ή
β. των καινοτόμων, με απόφαση Ρ.Α.Ε., εκδοθείσας κατόπιν
αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων πσυ εγκαθίστανται από τα
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηνών και Εξσικανόυησης Ενέρνειας
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(Κ.Α. Π.Ε ). ι νεπιοτημιοκα ιδούματα, Εσιννητι’ια ιδρύματα και
ερει’νητ:κιι :ι’οτ:τσυτα στα πλαίσιο προγράμματος και για όσα
διαρκείτο πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερης Τιμής,
η οποία ταυτίζεται υε τον Τιμή Αναψσράς και Οι καταχοι των ει’
λόγω στσθμω’ αυνατιτουν Σύμβαση λειταυργικής Ενίσχυσης
Σταθερής Τιμός (Σ.Ε.Σ.Τ.) Του άήθβάυ 10 του παρόντος νόμου.
Οι κάταχοι σταθμών της ··πέ·θπωσπς α’ της παρούσας
παρσνράώσυ με εγκατεστηιιένη ισχύ ή μεγιστη ισχύ παραγωγής
μεγαλύτερη ή ίση τω,’ 100 Ενν έχο0τσ δικαίωμα να ζητήσουν από
ταν Διαχεϊαιστή Α.Π.Ξ. και Εγγυήοεων Πρσέλευσης Την ένταξη Των
σταθμών Τους οκ καθεστώς Λειτουργικής Ξναγυσης στη βάση
Διαφορικής Πρσοούξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. Του άρθρου Ο ταυ
παρόντος νάμαι)
Η Τιμή Αναψοσάς κσθσρίζετσι ανά κατηγορία ή ανά τεχναλαγία

σταθμών σύμψωνο με ταν ισχύαντα στο άρθρα 4 ται’ παρόντος
νόμου Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παραγρόψου 1, ή ανά έργα,
ον αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιοτικών
διαδικασιών σύμφωνα μετα άρθρο 7 τσυ παρόντος νόμου, και με
την εξαίρεση ψωτοβαλταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράψσυ 17
τσυ παρόντος άρθρου και της παραγράψσυ 3 Του άρθρσι’ 4 τσυ
παρόντος νόμαυ. Στους εατόχσυς σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ξ.Υ.Α., σι αποίσι ουνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ.,
δει’ εψαρμόζυνταιτα οριζόμενα στα άρθρο 5 του παρόντος νόμαυ.
Με απόψοση Του Υπαυρ\’σύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η

οποία ό ύ’νατσ.ι ιο εκδίδεται μέσα στο πρώτα τρίμηνα του εκάστοτε
ημερολογιακού έταυς, τα ανωτέρω όρια εγκατεατημένης ισχύας ή
ιτ\’:ο·της ισχύος ποοογωγης, της πεοϊατωσης α’, μπορει υα
υειώ,’σντοι. αε ιταοαλλτλη περαιτέοω δ:άκοιοη οτη βαση των
κοτηγοριων η τεγι,ολαγων σταθμών ται’ Πίνακα 1 της περίπτωσης
5’ της τιοοαγσάόσυ 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς
και να εισάγονται ειδεά ορια εγκατεοτηιιένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος παραγωγης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.π και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τσυ άρθρου 8 του πααόντας
νυμσυ. Στην πεσίπτωση αυτη, τα νέα μειωμένα όρια ισχιισυν για
ται’ καθορισμό Του Τύπου των συμβάσεων ‘\ειτουργικής Ενίσχι’σης
που συνόπτοντας από την Πρώτη ημέρα του επόμενου
ημερολσγιακσύ ντους του έτους έκδοσης της παραπάνω
οπόψσσης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την 1η ανσυαρίσυ 2025 τα όριο εγκατεστημένης ιοχύος ή
μέγιστης ισχύος παραγωγής της περίπτωσης μειώνεται από 400 σε
200 ένν..
6. Κ χρονική διάρκεια παροχής της Λειτσυργικής
Ενίσχυσης στη βάση Διαψσρικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής,
καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των
ηλισθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η
χρονική διάρκεια παροχής της Λειταυργικής Ενίσχυσης, για τους
ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καθαρίζεται οκ είκοσι πέντε (25) έτη.
7. Γιο τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη
μορψή κεψαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύνομης
μσρψής η οποία ανάγεται σε όρους κεψαλσιακής ενίσχυσης, τα
έσοδα της Δειταυργ:κης Ενίσχυσης στη βάση Διαψορικήτ
Προσαυξησης ή Σταθερής Τιμής, σπαμειώνονται κατά το πΟσό που
υπαλογίζεται :ιε βάση ενα Συντελεστή Απομείωοηςτσυ Κεψαλαίου
(Σ.Α.Κ.(. Ο Σ,Α.Κ. εψαρμάζετσι, κάθε ψοσά, επί του ποσού της
Επενδυτικής Ενζοχυσης, τα οπΟία έχει κατοβληθεί οταν κάταχα τοκ
στοθμού παρογωγός η?,εκτσικής ενέργειας από Α Π.Ε. και
Σ.Η.Ο.Υ.Α.. ετήσια επιατρσΑή του κεψαλαίου στη βάση της
απσίας απαμειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικάς Ενίαχυοης
υπσλσνζετα. από τον ΤύπΟ:

ΕΑΛΕ ΣΑΚ ε ΕΕ

όπου:
ΕΑΔΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης )Ε)
ΣΑΚ: Ο Συντελεστής ΑπΟμείωσης Κεψαλοίου (%)
ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορψή κεψαλαιακής ενίσχυσης ή
εν[οχυοη άλλης ισοδύναμης μορψής που ανάγεται σε όρους
κεψαλαιακής ενίσχυοης (6).
Η διαδικασία απομείωσης της ποραγράψσυ αυτής, καθορίζεται με
την απάψαση του Υπσιιργσύ Περιβάλλοντος ται Ενέργειας, η
Οποία εκδίδεται κατά τα σριζόμενα στα άρθρα 6, παρ. 2. Η ως άνω
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διαδικασία δεν εψαρμάζετοι σε σταθμούς ποραγωνής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει
Επενδυτική Ενίσχυση στο Πλαίσιο Ευρωπαίκών χρηματοδατιεών
προγραμμάτων.
8. 0 κάτοχος του σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής
νέρνειοτ από Α.Π.Ε. και Σ.Η.0.Υ.Α που λαμβάνει Επενδι5ϊίκή

Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αοιιόδιο Αειέοάά
της ονοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει
κατοβληθεί πριν απο τη θέση σε λειτουργία (εανσνικήΙή
δοκιμαστική) τού σταθμού. Σε περίπτωση Που ο σταθμός
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η 0.Υ.Α. της
παρούσας βρίσκεται ήδη οκ λεαουργίο, η δήλωση του
προηγούμενου εδοψίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη
μηνιαία περίοδο εκκαθάοισης και χορήγησης της λειτουργικής
ενίσχυσης Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης της
παρούσας, ή η ανακοιβθς δήλωση αυτός, ή η μη επικαιραιτοίηση
τυχόν τροποποιέοεω.ν αυτής, επιψέρει την επιθαλη, κατα τη
μηνιαία περίοδο εκκοθάριοης, οπομείωσης εσόδων στη βάοη της
μεθόδου της παρογράψου 7, τρείς ±.αοέτ υεγαλυτεοαυ μεγεθαας
οκ σχέση με αυτή Που προκυπτει από την εψαρμονή της κν λόγω
μεθοδολογίος για το χρονικά διάστημα που το τμήμα ουτής της
Επενδυειεής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθάλου ή δεν δηλώθηκε
με ακρίβεια.
9. Η διαδικασία οτιομείωσης των εσάδων της
Αειταυργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με αναγωγή της
Ετήσιας Απαμείωοης Ακιταυργικής Ενίσχυσης οκ μηνιαία βάση,
στον αντίατοχα κύκλο κκκοθάρισης των οχετικων συμθά.ακων
Σ.Ε.Δ.Π, ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτά πααθλέπετα:, και πκριγοοαεται στη
σύμβααη Ακιτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε
στοθυό παοαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο Α.Π.Ε και Σ.Η.Ο.Υ.Α.
της παμ 7 και για κάθκ Επενδατική Ενίογυαη των έχει κατοβληθκί
στον κάτοχο του κν λόγω σταθμού, οπά τη σχέση:

Ε.Α.Κ =κναγ χ(1+Εαναγ)ε

(1+Εονογ) - 1

όπου:

κανογ·. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το
επιτόκιο ιτραεζάψληοης που χρη.αιμαπαιήθηκε γιατον υπολογισμά
Της ΤΑ. της κάθε κατηγορίας σταθμού Παραγωγής ηλεκ-τρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.γ.Α..
Ε: η ενοπαμένουαα διάρκεια παροχής της Αειταυργικής Ενίσχυσης
του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ γ.Α από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε Επενδυτικής
Ενίαχυσης.
10. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και
εψ.ααμάζετοι στη διοδικασία απ.αμκίωαης των παααγραψων 7, 8
και 9, είναι αυτή που ιαχύει κατά τη χρονική στιγμή κατοβαλής της
Επενδυτικής Ενίσχυσης.
νο Επιτόκιο Ανανωγθς γιο ψωταβολτακές εγκαταστάσειτ
καθορίζεται οκ 9%ν.

Τα Εππάκιο Αναγωγής γιο τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εζής:
ο) σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’
της παρ. 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 1-10, 1214, 28,
β) οκ 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακο 1 της
περίπτωσης β· της παρ. 1 του άοθρου 4, με αύξαντα αριθμά 11, 15-
27,
Με την απάψαση του γπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που
εκδίδεται κατά το άρθρα 4, παρ. 5 μπαρε να τροπαποιείται η τιμή
του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας σταθμου ή να
καθορίζεται ητιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εψάσαν πράκεπαι γιο
νέα κατηγορία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απά
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάαοκται στον Πίνακα 1 της
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4. Με την ίδιο απάψαση
καθορίζεται και η διαδικασία καθαρισμού του Επιτοκίου
Αναγωγής για σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η..Ο.γ.Α. που ετιιλέγοι’ται μέσω ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προαψορών του άρθρου 7.
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11. Οι κάτοχοι σταθμών ιταραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ Α. που έχουν υπογραψει Σύμβαση Πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας σύμνωνα μετα άρθρο 12 του ν. 3Τ65/2006
(Α 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπόττουν
στις διατάξεις του παρόντος και αΠσζρμιώι’ονται σύμψωνα με τις
δίάτάξεις του άρθρου 13 του ν. 3465/2006
)Α3Ξ9, εψόσον Οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή Θα τεθούν σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μεχρι και:

α) την31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται νια αιολικαύς, μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοτιοιούν
βιομάζα ή βιααέριο ή,
β) την 31η Δεκεμβρίου 2017, ον πρόκειται για λοιπούς σταθμούς

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. και Σ.Η.Θ.Υ Α
2. Οι κάτοχοι οταθμων παραγωγης ηλεετρικης ενέργειας απο

ΑΠΕ. και Σ.Η.Ο.Υ.Α. Που έχουι’ υπογραιοκι Σύμβασι. Πώλησης
ηλεκ:ρι’ιης ει’έργειας σύτιψω νο μετσ σρθρο 12 Του ν. 3456/2005

ίΑ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρώυ ταυ 20:5 και εψόσον Οι
σταθμοί τους δει’ τεθούν σε λειτουρνια (κο·’ον:κή ή δοκιμαστική)
υέχρι κοι:

ο) Την 31η Μαρτίου 2019. ον πρόκειται ι’ιο αιολικαύς, μικρούς
υδροηλεκτρικαύς σταθμούς και σταθμούς Που αξιοτιοιούν
βιομάζα ή βιοοέριο ή,
β) τηι’ 31η Δεκεμβρίου 2017 ον Πρόκειται για λοιΠούς σταθμούς

Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.ι3.Υ Α.
μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειταυργικής Ενίσχυσης
του τιαράι’τας.
Οι κάτοχοι Των περιπτώσεων α’ και β’ εξαιραύντοι από την
υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία και
συνάπτουι’ Σύμβαση /ιειταυργικής Ενίσχυσης.
12Α. Οι τιροθεαμίες θέσης σε λειτουργία )καναι’ική ή δοκιμαστική)
των σταθμών των παραγράψων 11 και 12 που συνδέονται στην
Υψηλή Τάση ιταρατεινο.τοι κατα τοειτ (3) μήνες. εοααν εικός
Των αρχικων προθεσμιών έχει ιιΠοδλπθεί αίτημα σύνδεσης με
πλήρη ψόκελο στον αρμόδιο διαχειριστή Και υπεύθυι’η δήλωση
του ν. 1590/1985 (Α 75) του κατόχου Του σταθμού, με τηι’ οποία
βεβαιώνεται ότι έχουν υλοπαιηθε το οπαιτουυνι’α έργα και ότι ο

ί
σταθμός είναι έτοιμος νια τη Θέση του σε λειτουργία.’·
13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ Υ Α της παρ. 11 και με εγκατεσιημένη ισχύ
μεγαλύτερη των όΜνύ, έχουν ιο δικαίωμο υα ζητήσουι’ όπσξ από
Τα Λειτοιργά της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη
μετόπτωση ιων σταθμών τους σε καθεστώς Αειτουργικής
Ενίσχυσης στη βάση Διαψαρικής Προααύξησης με σύναψη
Σ.Ε.Δ.Π.. Η χρονική διάρκεια ιοχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίΠτωση
αυτή, προκύπτει από τη διαψαρά μεταξύ Της χρονικής διάρκειας
της Λειτουργικής Ενίσχυσης της Παρ. ό Και της χρονικής διάρκειας
από την ένσρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Γ ιο
τους εν λόγω σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οτιό
Α.Π.Ε. και Σ.ΗΘύέ.Α.ταυ Προηγούμενου εδαψίου η Τιμή Ανοψαράς
που διέπει τηι’ Σ Ε.Δ.Π., ταυτζετσι με Την τιυή αποζημίωσης Που
λαμβάνουι’ στο Πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας της οποίας ζήτησαντη λύση και ιοχύουε οι διατάξεις του
άρθρου 5.
«13α. Οι κάτοχοι σταθμώι’ παραγωγής πλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεσνημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος
παραγωγής μεγαλύτερπτ ή ίοης των 100 ιΟ,’, που έχουν συνάψει
Σύμβαση λειταυργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής )Σ.Ε.Σ.Τ.) του
άρθρου 10 του παρόντος νόμου, έχοιιι ιο δικαίωμα να ζητήσοιιν
άπαξ από ιαν Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεωι’ Προέλευσης τη

λύση της Σ.Ε.Σ.Τ. και τη μετόνιτωση ιωι’ σταθμών ταυς οκ
καθεστώς Λειταυργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαψορικής
Προοαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 Του Παρόντος
νόμου. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., ατην περίπτωση
αυτή, προκύπτει από τη διαψορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας
της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαψορικής Πρασσύξησης
της τιοραγράψου ό του παρόντος άρθρου και της χρονικής
διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη ?,ύοη της Σ Ε.Σ.Τ. Γ ια τους
σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ει’έργειας από Α.μ.,. Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προεγαύμενου εδαψίου, η Τιμή Ανοώαρας που
διέπει την ΣΕ.Δ,Π., ταυτίζεται με την Τιμή Αναψοράς που διέπει
την Σ.Ε.Σ,Τ της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν σι διατόδκις
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του άοθοου 5 Του ποοόιτος νόμου. Η Σ.ΕΔ.Γ. τίθεται σε ισχύ την
ΠΡώτη ημερολογιοκη ημέρα Του επόμενου μήνα από τον μήνα
σύναψής της. Στους σταθμούς της παρούσας, Παρέχεται η
Προσού-ξηση Αναπτυξης Ετοιμότη:ας Συμμετοχής στην Αγορά,
όπως περιγράφεΤαι στην παράγραΦο 11 Του άρΘρου 5 του
ττσοό\σος νόμου, κοι ισχύει.ν··

14. Με αττόώοση τόϋίπουρνού Πεοι3άλλσνιος κοι
Ενέονειας, καθοριζονται η διαδικασία μετάπτωσης Των στοθμων
παραι’ωγήτ πλεκτρικής ενέργετςυπό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των
παραγράψων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης ται
κάθε άλλο σχετικό Θέμα. Με Την ίδιο απόψαση μπορεί να
τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των σιαΘμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ Η.Θ.ΥΑ. της
παρ.13.
15. «15. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που Προκύπτει κατά
τη διαδικοοία Εκεαθάρισης:

α. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίτττωοη Που είναι Πιοτωτικό για ταν
κάτοχο σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.ΥΑ. κατοβάλλετοι από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων ή
τον Υπολογαριασμό Αγοράς Του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως
ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα Σ υναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ενώ στην περίπτωση Που είναι χρεωστικό για ταν
κάτοχο σταθμού τταρογωγής ηλεκτρικής ενεργείας από Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέψεται στον Υτιολογαριοσμό Ενισχύσεων ή τον
Υπολυγοριασυο Λγορας του Ειόικου Λαναριοσμου Α.Π.Ε. ται
Σ.Η.Θ.Υ.Α Διασυν5εδεμένου Συστήματος και Δικτύου Του Ειδικού
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ειδικότερο
καθορΣνται στον Κωδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
β. Της Σ.Ε.Σ Τ., καταβάλλεται απο ον Υπολσγαριασμό Ενισχύσεων
και ταν Υπαλογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού
Λοναροσμσύ Α.Π. Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διαουνδεδευέναυ Συστήματος
και Δικτύου, Του Ειδικού Λοναοιασιιού του άρθρου 143 του ν.
4001/ 2011 (Α 179), οπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.
«Ιδ. Για τους στσθιιούς αυτοπαραγωγ ής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.’2.Υ.4. τα όρια εγ·κατεοτημένης ισχύος ή
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής Των περιπτώσεων α ται β της
παραγράψου 5 οώορούν στο σύνολο της τγκατεστημενης ισχύος ή
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής τους και η Λειτουργική Ενίσχυση
χορηγείται στους κατόχους των σταθμών αυτών, στη βάση της
αντίστοιχης ΤΑ. του πίνακα Ι της περίπτωσης β της παραγρόψουί
του άρθρου 4, για τα πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που
διατίθετσι στο Διοσυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο
Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ονελθει «μέχρι Ποσοστού 20% της
συνολικά παραγόμενης από Τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής
ενέργειας σε ετήσια βάση και, εψόσον σι ως άνω σταθμοί
Παραγωγής

εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευαη, μέχρι
Ποσοστού 75%, αντίστοιχα»
Γιο τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωνής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥΑ., ισχύουν τα αεσλουθα;
α. Συνάτιτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμψωνα και μτ
Τους ειδικούς όρους Που προβλέπονται για αυτούς στο
περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους αυτούς
που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή Τους στην αγορα ηλεκτρικής
ενέργειας, αύμαωνα με Το άρθρο 5, γίνεται με το ούναλο της
εγκστεστηυένης ιοχύας τους.
β. Αν ανήκουν σε κατηγορία στσθμών παραγωγής ηλεκ·τρικήτ
ενέργειας από Α.Π.Ε. Και Σ.Η.Θ.Υ.Λ. Που λαμβάνουν Λειτουργική
Ενίσχυση μόνα εψάσον επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών
διαδκασιών υποβολής ΠροσΦορών, εξαιρούνται από την
υποχρέωση συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. Που
λαμβανεται υπόψη γιο τη χορήγηση οκ αυτούς της Λειτουργικής
Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμιεή ΤΑ. Που προέκυψε
κατά την Πιο πρόαψατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγοοίας
σταθμών που ανήκουν.
Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα Των σταθμών της
παραύοας.
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17. Οι κάτοχοΙ ψωτσβολτα0ιών εγεα στοσεων Που

‘τάσσουτσι στο «Ειδικό Πρσ\’ραυμο Ανάπτυξ’τ ωτοβσλτοκών
Συστηματων σε ετιριακές εγκατασταοεις και ιδίως συ δώματα και
στέγες κτιοίων (κοινή αποήιαση της 4.6.2009 των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΓΙεριβάλλανεσς,
Χωροτοξίος ται Δημοοίων’Εργων, Β 1079/2009), αποζημιώονται
καισυνάτιςσυν τη σχετική Σύμβαση Συμιόηψισιιού, σύιιψώνάήιΕεα
όσα ισχύουν και τιοοβλετιοται από Την εώαρμογη των διατάξεων
του κν λόνω Ειδικού Πρσγοάμματος Ανάπτυξης Φωτοβολαίκών
Συοτι’,ιάτωι’

18. Οι κάτσχαι ψωτοβαλταϊκών Εγκαταστάσεων με
εγκοτεστημένη ισχύ μικρότερη των 5ΟΟίινι/ λαμβάνουν
Λειτουργική Ενίσχυση με ΤΑ. που υπολογίζεται ούμώωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ σι κάτοχοι ψωτσβσλταικών
εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μκγαλατερη των
5008ν3 λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνα εφόσον αι
ψωτσβσλτα·ικές Εγκαταστάσεις τους επιλεγούν στο πλαίσια
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου
7.

19. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ Η.Θ.Υ.Α. που έχαυν συνάψει σύμβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας κα.τά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 του ν. 3462/2006
(Α 129) ή αντίστσιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας προ του ν. 3468/2006
(Α 129), και σι σταθμοί τους συνεχίζουν εσ λειτουργούν μετά την
ημερααηνισ ληξιις των αντίστοιχων ουμδάοεων, και εψασοι’
ισχύουν όλες οι ατιαιτουυε.’ες κατάτην κείμενο \‘οαοθεοια άδειες
και εγκρισεις. δεν λαμβάναυν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά
αποζημιώνανται μονο στο πλαιοιο της συμμετοχής των σταθμών
τους ατην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενεργειας
καθαρίοντοι το Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά πλεκερικής
ενέργειας, η μεθοδολογία ται η διαδικασία εκκαθάρισης,
τιμολογηοης και διακανανισμού των συναλλαγών, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέιισ αναφορικά με τη λειτουργία Των σταθμών της
παρούσας.
«20. Οι κάτοχοι οταθμων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας από
Α.Π Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχαυν συνάψει Σύμβαση πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν.
3468/2006 (Α 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας προ Του ν. 3468/2006 (Α 129) και
τραπαποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συι’άπτουν
σύμβαση Λκιτσυργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ
παραγωγής τους. Ο τύπος /\ειτουργικής Ενίσχυσης της
ποραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την
πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένος
ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α και β της
παραγράψσυ 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον σι
σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω αντογωνιστικών
διαδικασιών υποβολής πρασψορών.

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε
Και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτσυργικός
Ενίσχυσης, και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των σταθμων τους
λόγω ούξησηςτης ισχύος Παραγωγής αιτών, μετην επιΑύλαξη της
παραγράψου 21, συνάπτουν νέα σύιιβαση Λειταυργικός
Ενίσχυσης για τη οιιναλική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια
ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος
Λειτουργικής Ενίσχυσπς της παοαγάμε·’ης ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζεται με βάση την συνολική ισχύ ιταοαγωγής οκ σχέση μετα
όρια εγκατεστημένος ισχύος ή μέγιστης ισχύος Παραγωγής των
περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του
άρθρου 7 εψσοον οι σταθμοί αυτοί επιλέγσνται αποκλειστικά
μέσω ανταγωνιοτικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Η Τιμή
Αναφοράς που διέπει τη νέα σύμβαση είναι η μεσοστοθμική τιμή
που προκύπτει με βάση την Τιμή Αναφοράς που διέπει τι]\’ αρχική
σύμβαση γιο την αρχική ισχύ παραγωγής Και την Τιμή Αναψοράς
που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής Κατά τη στιγμή που
αυτή τίθεται οκ λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), Και
υπολογίζεται από τη σχέοη
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ίΑ αρχικής σύμβασης Ρ αρχική ± ΤΙΑ. πρόσθετης
ισχύος Ρ πρόσθετη)

ΤΑ. νκος -

σύμβασης (Ρ κέα συνολική)

όιϊου:
ΤΞ-Ξνέος σύμβασης: Η Τιμή Ανσώοσάς που θο διέπει την νέο
ούμβοοπ.
Τ:Α ορχκκης σύμβασης: Τιμή Ανοψορας που διέπει την ορχκή
οόμβαση
ρ αρχικη: Η ισχυς ποοογωνής της ορχ:κής σύμβασης.
ΤΑ. πρόσθετης ισχύσς: Η Τιμή Ανοψσρός τιου ισχύει νια την

πρόσθετη ισχύ παρογωγής κατό τη στιγμή που τίθεται σε
λειτσιιργσ (κανονική ή δοκιμαστική).
ρ πρόοθκεη: Η πρόοθκτη ισχύς παραγωγής.
ρ νέο συνολική: Η νέα συνολική ισχύς παραγωγής που προκύπτει
οπό το όθροιομο της ορχικής ισχύος πορογωγής )ραρχική) και της
προσθετης ισχύος πορογωγής (Ρ πρόσθετη).
Κατά την ημκρομηνίο θέσης σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέο σύμβαση
τίθεται οκ ισχύ κοι η ορχική λύετοι οντοδίκοιον.
κ2θ.α. Στις πκριπτώοεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΚΟ1’Α, οι οποίοι
προβαίνουν οκ αύξηση ισχύος λόγω εγκατάστασης νέου
εξοπλισμού, η διόρκειο ισχύος της Άδκιος Ακιτουργίος ως προς
την πρόσθετη ισχύ κκκινκί οπό την ημερομηνία έκδοσης της
οχκτικής οπόψοοης τροποποίηοης της αρχικής άδκιας
λειτουργίας.
Οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΟγΑ γιο τους οποίους έχει ήδη
τροποποιηθεί η όδκιο λειτουργίας λόγω αύξησης ισχύος μκ
κγκοτόοτοοη νέου εξοπλισμού, μέχρι τη θέοη οκ ιοχύ του
παρόντος, κοτολομβόνοντοι από την ανωτέρω διότοξη και
δύναται με οίτημο του πορογωγού και νόμιμου κοτόχου της
Αδκιος Ακιτουργίος νο τροποποιηθεί κκ νέου η Άδεια Ακιτουργίος
και νο προστεθεί ο ειδικός όρος γιο την διόρκκιο ισχύος της Άδκισς
Ακιτουργίος ως προς την πρόσθετη ισχύ.
Οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΟ1’Α που τροποποιούν τις Άδειες
Ακοουργίος τους λόγω αύξηοης ισχύος με κγκοτόοτοοη νέου
κξοπλιομού, μετό τη θέση οκ ισλύ του πορόντος, εκτός από ταν
ειδικό όρο γιο τη διόρκκισ ισχύος της Αδκιος Ακιτουργίος ως προς
την πρόσθετη ισχύ, προστίθκτοι και ειδικός όρος γιο υποχρεωτική
εγκοτόστοση οπό ταν Πορογωγό διοκριτής μετρητικής διότοξης
γιο τη μέτρηση της παρογόμκνης κνέργκιος οπό την πρόσθετη
ισχύ πορογωγής.ι
21. Οι κότοχοι στοθμών πορσγωγ.ής ηλεκτρικής κνέργειος
οπό ΆΓΙΕ. και Σ Η.ε.γ.Α, που έχοιν συνάψει ούμβοση
Ακιτουρνκής Ενίσχυσης ή Σνυβοοπ πώλησης ηλκκτρικής
ενέργκιος κοτό το προβλεπόμενο στο όοθρο 12 του ν. 3εόδ/2θ05
)Α 122) και που εμπίπτουν στις διοτόξκις της περίπτωσης ο της
πορ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3Δδ8/2θΟδ
)Α· 12η), για την πορσγομκνη ηλκκτσική ενέργεια που σχετίζεται
μκ την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαμβάνουν Αειτουργική
Ενίσχυση στη βάση:
ο) της Τιμής Αν·σψσσός της οντίστοιχης κοτοτσρίος σταθμών του
Πίνακα Ι της περίπτωσης β· της παρ. Ι του άρθρου 4 όπως η Τ.Α.
ισχυει κακό τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς πορσγωγής τίθεται οκ
λειτουργία κανονική ή δοκιμοοτική), ή
β) της μκοο.στοθυικής Τ.Α. η οποίο προέκυψε κατά την πιο
πράσψοτη οντογωνιοτικό διοδικοοίο της κν λόγω κοτηγορίος
σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κοτηγσρίο σταθμών
ενισχύεται αποκλειστικό μέσω οντογωνιστικών διαδικασιών
κποβολης πρσσψορών.
Οι κάτοχοι των κν λόγω σταθμών, εψ.άοον γιο την υψιστόμκνη ισχύ
παραγωγής έχουν συνάψει:
οο) Συμθοο,η Ακπουργκης Ενίσχυσης, ουνάιττουυ σύμβαση
Ακιτουργικης Ενίοχυοης ίδιου τύπου και γιο την πρόοθετη ισχύ
παραγωγής με την ίδιο ημερομηνία λήξης μκ ουτή της ορχικής
σύμβασης.
ββ) Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής κνέργκιοςτου άρθρου 12 του ι’
34δ8/2θθδ
)Α· 129), ουνάπτουν ούμβοοη Ακιτουργικής Ενίσχυσης Στοθερής
Τιμής γιο την πρόοθκτη ισχύ πορογωγής μκ την ίδιο ημερομηνία
λήξης μκ ουτή της ορχικής σύμβοοης.
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«Οι κάτοχαι των ε· λογω σταθμών, εψόσον για την υψιαταμενη
ισχύ τιοραγωνης εχουν συνάψει Σύμβαση Λειτσιργικης Ενισχυσπς
και οι σταθμοί τους δεν έχουν Τεθεί σε λειτσυανία (κανονική ή
δοκιμαστική), ον\ωπτου\’ νέα σύμβαση !\ειτουοι’ικάς Ενίσχυσης
για τη συνολική ισχύ Παραγωγής τους. Ο τύπος Λε.ταυργικής
Ενίσχυσσς και η Τι\. τηςΟθραγόμτνπς ηλεκτρικής ενέργειας
καθοσίζεται ιιε βάση τη συϋόΜήΤισχύ παραγωγής οκ οέση με Τα
όνια ενκα:εστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των
περιπτώσεων α και β· Της παά)ιράψου 5. Με Τη σύ,’αώη της νέας
σύμβασης, η αρχική σύμβοση.λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά συ
περίπτωση σταθμών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λκιτουργικής
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνια·τικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών, η νέα σύμβαση διέπεται από την ΤΑ. που πραέκιιψε
από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της ει’ λόγω
αντογωυιοτικής διαδικασίας.
Οι κάτοχοι Των ει’ λόγω σταθμών, εφόσον γιο την υψιστάμννη ισχύ
παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και
σι σταθμοί τους έχουν τεθεί οκ λειτουργία (κανονική ή
δοκιμαστική) ται η ΤΑ. για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά Τα
οριζόμενα ατην περίπτωση α’ ταυτίζεται με την ΤΑ. της αρχικής
σύμβασης, συνόπτουν νέα σύμβαση Δειτουργικής Ενίσχυσης για
τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης
με αυτή Της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειταυργικής Ενίσχυσης
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη
συνολική ισχύ παραγωγής οκ σχέση με το όρια εγκατεστηιιένης
ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α και β’
της παραγράφου 5. Κατά την ημεροσηνία θέσης οκ λειτουργία
(κανανικη ή .5ο.ιιυαστικη) :τς πρόσθετης ισχύος ποοαγωνπς, η νέα
σύιιαση Τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αι:·τσδίκαια. Ειδικό
σε περιπτώσεις, όπου γιο την πρόσθετη ισχύ έχει αυναψθεί
διακριτή ΣΕΔΠ και η ΤΑ. που διέπει τις δύο Συμβαοεις
Λειταυργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, Τότε τραπαποιείται η αρχική
σύμβαση, ώστε να αψαοά στη συνολική ισχύ παρανωγής και η
σύμβαση ποιι αφορά ατην πρόσθετη ισχύ λύεται αυΤοδίκαια.».
22. Οι κοταχαι σταθμών παραγωγής ηλεκτσικής ενέογειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η Ο.Υ.Α. που έχουν συνάιίιει σύμβαση
Λειτουργικής Ευίοχυσης ή Σύμβαση πώλτ.αης ηλτκτρικής
ενέργειας κατά Τα προβλεπόμενα στα άρθρο 12 του ν. 3468/200δ
(Α’ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωληαίας ηλεκτρικής
ενέργειας προ του ν. 346δ/2005
(Α 129) και προχωρούν οκ ριζική ανανέωση του παραγωγικού
εξοπλισμαύ των σταθμών τους, και εψόσον ισχύουν ολες αι
απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις,
έχουν τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης Λειταυργικής
Ενίσχυσης. Με Απάψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α,Ε. καθορίζονται οι
προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών αυτών σε καθεστώς ριζικής
ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τ.Α. που
εψορμόζοντοι γιο τους σταθμούς αυτούς, καθώς και Τα πλαίσια
συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσψσρών.
ιιΗ απόφαση του προηγούμενου εδαψίου καταλαμβάνει τους
σταθμούς ΑΠΕ σι κάτοχοι των οποίων λαμβάνουν βεβαίωση για
την ανανέωση της άδειας παραγωής, που χορηγείται από Τη
Γραλματεία της ΡΑΕ, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης
αυτής.

23. «Οι Συμβάσεις Λειταυργικύς Ενίσχυσης σταθμών των οποίων
δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση, λύονται αυτοδικαίως εφοσον:
α) λήξει η ισχύς της οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με
Τα άρθρα ότου ν. 3468/200δ, όπως ωχύει ή
β) παρέλθει άιτρακτη η προθεσμία ενερνοποίησης της σύνδεσης
του σταθμού, ο οποίας έχει επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής πρααόαρών δυνάμει απόφασης της ?.Α.Ε. σύμψωνα με
Την πσράνραψα 5 του άρθρου 7».

Άρθρο 3 Παρ. 2 άρθρου 4 του ν. 3468/2016:

«2. Ο αρμόδιας Διαχειριστής ενημερώνει, στο τέλος κάθε
Δυνατότητα μεταβίβασης κξαιρούμενων σταθμών ΑΠΕ και ημερολογιακού διμήνου, την Αυτοτελή Υπηρεσία για Α.Π.Ε. του

ΣΗΘΥΛ —Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμοτικής Αλλαγής και

3468/2006 τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των σταθμών της προηγούμενης
παραγράψου και αναρτάτα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα Του.

Οι σταθμαί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράψου Ι δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζανται
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Η παρ. Του αρθρου 4 Του ν. 3458/2006 (Α 129)

οντικαθαταται ως ακολούθως:

«2 Ο οομόδισς Διαχειριστής ενηιιερώνει, στο τέλος κάθε

ομερολσνιακού διμήνου, το νπουργείο περβολλοντο: και

Ενέργειας και τη Ρ.ΑΕ. γιο τη σύνθεση Των σταθμών της

πρσηγούμενιις τιαραγσάψου και α μ*τα σχετικά στοιχεία

σστν ισισαελιδα Του. Οι ατοθμοί παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από ΑτΕ. ή Σ.ΗΘΥ.Α. τρςέταρ. Ι ετιιτοέτιετοι να

μετοβιβαζονται τιο. από Την έναρξι’(έήή λειτουργίας τους,

εφόσον έχει συνοψθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο

Διαχειριστή. Κατ’ εξαίρεση πριν τη σύναψη της Σύμβασης

Σύνδεσης, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους οκ νομικά πρόσωπα,

εφόσον το εταιρικό κεψάλοιο της εταιρείας προς την οποία

γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το

μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόοωπο.ιι

Άρθρο 4

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωταβολταϊκών Συστημάτων

μικρής ισχύος οκ κατοικίες —Αντικατάσταση της παρ. 3 του

άρθρου 14 του ν. 3468/2006

Η παρ 3 Του άρθρου 14 του ν 3468/2006 (Α 129)

αντικαθίσταται ως εξής:

ιι3, Με απόψααη του Υιτουονού Πεο,βαλλσττος ται Ενέργειας,

καοαοτίζεται Ειδικό Πρός’ οαμιια Ανάπτυξης ώωταβσλΙαίκων

Συστηματων μικρπς ισχύος σε κατοικιες, συνδεδεμενες με

αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσητ.

Κστά Την κατορτιοη του πρανρόυαατσς, λατιβονονται ιδίως

υπόψη η δυνατότητα αποορόψησης και η ασψάλεια της

λειτουργίας των δικτύων.

Με την απόφαση του πρώτου εδαψίου, καθορίζεται, κατά

πορέκκλιση των λοιπών όιοτάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη

ήιωτσβολταικών συστημάτων, η χρονική διάρκειο Του Ειδικού

Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεατημένη ισχύς Των

ψωτοβαλταικών συστημάτων ονά εγκατάσταση που δύναται να

είναι διαψαροποιημένη ανά ηλεκτρικό σύστημα

διασυνδεδεμένο ή αυτόνομα, η αδειαδοτική διαδικασία στην

οποίο περιλαμβάνονται ο τρόπος υποβολής Των σχετικών

αιτήσεων Και τα αναγκαία δικαιολογητικά, α τύπος και το

περιεχόμενο Των συμβάσεων ουμψηψισμού ηλεκτρικής

ενέργειας, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια γιο την εψαρμογή του ως άνω Ειδικού

Π ρογράμματας.

Η σύμβαση αυμψηψισμού ισχύει γιο είκοσι πέντε (25) έτη και

συνομολογείται είτε με σταθερή τιμή αναψοράς του Πίνακο Ι

της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 444/2016 (Α’149)

όπως ισχύει κατά Την ηυερσμηνια υποβολής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α.Ε. της Δήλωσης Ετσιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016

είτε, αν δεν έχει υποβληθεί Δόλωση Ετσιμάτητας, με την

ενεργοπσίηοη της σύνδεσης του ψωτοβσλεαικού συστήματος.

Δεν γεννώνται, νια τον κύριο του ώωτσβολταικσύ συστήμοτος,
φορολογικές υποχρεώσεις γιο τη διάθεση της ενέργειας αυτής
στο πλαίσια της σύμβασης συμψηψιομού.

πριν από την ένα.αξη της λειτσυογίας τους. Κατ’ εξσίοεση,
επιτρέπεται η μεταδίδαση τους σε νομικά πρόαωπο, εψύοσι’ τα
εταιρικά κεψάλσισ της εταιρείας Προς την οποία γίνεται η
μεταββαοη κατέχεται εξ ολακλήσσο από το μεταβ,βάζον ψυσικά
ή νομικό πρόσωπο.

:. -‘

“3. Με κοινή οπάψοση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμοτικής Αλλσγής, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., κατορτίζεται Ειδικά Πρόγραμμα Αι’άπτι’ξης
Φωταβολταικών Συοτημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως οκ στέγες και προσόψεις κτιρίων, στο οποίο
οιιμπερ.λαμβονονται και αυτα οπου στεγασνται Νοιι,κα
Πρόσωπο Δημοσισα Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νσμικα Ποσοωπα
Ιδιωτικού Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κεοδαοκατιικού χοοακτηρα
σύυώωνα με Τους ισχύοντες ορους δάμεισητ.
Κατά την κστάοτιση του προγοά,ιμ.ατος, λαμβάνονται Ιδίως
υπόψη η δυνατότητα απορράψησης και η ασφάλεια της
λειτουργίας των δικτύων. Για την απσρράψτοη της ηλεκτρικής
ενέογειος που παράγτται από Το ανωτέρω Συστήματα μπορεί να
ποαβλέπεται α συμψηήιισμάς της ποοσνάυενης κοι της
κατανολισκόμενης ενεργεισς στα κτίρια αιιτά. Με την ίδια
απόάιαοη, καθορίζεται, κατά παοέκ:λιαη των λο,πών διατάξεων
που αψορούν ατην ανάπτυξη ψωτοβολτοίκών σταθμών, η
οδειοδοτική δισδικασία. στην οποία περιλετμβάνεται και ο τρόπος
της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολάγηση της
παραγόμενης ενέργειας, τα περιεχόμενο των συμβάσεων
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για Την εψαρμογή του ως άνω Ειδικού
Προγράμματος.”

Παρ. 3 άρθρου 14 ν. 3468/2006:

Άρθρο 7 Άρθρο 132
Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυαΑναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυο και

1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθμιοτικής Αρχής
θέσπιση Προθεσμίας υλοποίησης έργων — Τροποποίηση περ. Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηοη της περ. α( της

γ’ παρ. 1, περ. α’ και περ. γ’ Παρ. 2, περ. β’ παρ. 3 και παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α 129) χορηγούνται
προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. προσψορές σύνδεσης στο Δίκτυο:

4819/2021 α( Σε ψωτοβολταίκούς σταθμούς, που πρόκειται να
λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξοιρουμένων των

Στα ορθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α 129), α( τροποποιούνται η
Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α’ 9), σε περιοχές,

Περ. γ’ της παρ. 1 ως προς την επιτρεπόμενη εξάντληση
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συνολικης ισχύος Και την πρόβλεψη υπσχρεωτικής διάθεσης σε

σταθμούς Ενεργειακών Καινοτήτων, β) στην παρ. 2

τροποποιείται η περ. α’ ως Προς την επιτρεπσι.ιενη τιροσαιιξηση

της συνολικής ισχύος ται στην Περ γ’ προστίθεται νέο τρίτα

εδάψιο, γ) στην παρ. 3 προστίθενται τελευταία εδάψια στην περ.

β και ε’, Και σι παρ 1 έως και 3 του άρθρου 132

Ειαμορψώνσνται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση των αποψάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής

Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξσυσιοδότηση της Περ. α) της

παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α 120) χορηγούνται

τιραοψαρές σύνδεσης στα Δίκτυο:

α) Σε ψωτοβαλτσικούς σταθμούς, που πρόκειται υα

λε:τσυργοσοι’ν απσ κατηγορίες τιαρα’ωνων, εξαιρσυμενων Των

Ενεργειακών Κσινοτντω,’ του ι’. 4513/2018 (Α 9), οκ πεοιοχές,

όπου Το δίκτυο έχει χοσαετηριστεί ως κσρεσυένο με βαση την

υπ αρ. 699/2012 απόψαση της ΡΑΕ, από τον έναρξη ισχύος του

παρόντος και μέχαι την έκδοση σπόώασης όρσπς κορεσμού,

μέχριτην εξάντληση συναλικης ισχύος ογδοντα έξι (86) μεναβάτ

β) Σε ψωτσβολταϊεσύς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των

σταθμών της παρ. Ι του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην

περίπτωση του δικτύου των Διασυνδεμένων με Τα Σιιστημα της

Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων )σύμτιλεγμα Πάρου-Νάξου,

Μύκονος, Σύρος, Άνδρας, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του

παρόντος και μέχριτην έκδοση από τη ΡΑΕ της οπόψαοης άρσης

κορκομού, μέχρι Την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα

πέντε (45) μεγαβάτ (Μνι’), εκ των οποίων τα δέκα Πέντε (15)

μεναβάτ (Μ\ν) διατίθτνται απατλειστ ικα για σταθμούς του

άρύοου 144 του ν. 3τ58/2006 και για σταθμούς του Ειδικού

Προγρόμματοτ Ανάπτυξης Φωτοβαλτσϊκών Συστηματων σε

κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η παραπάνω ισχύς

κ.ατανέμετοι κατά ένα τρίτα (1/3) στο σύμπλεγμα Ανδρου-Τήνου

και Κατα δύο τρίτα (2/3) στο σύιιπλεχυα Πάρσυ-Ναξσυ, Σύρου,

Μυκοναν.

γ) Σε ψωτοβολταικούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένων

σταθμών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν.

3468/2006 στην περίπτωση τού δικτύου της Κρήτης, από την

έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ

της απόψασης άρσης κορεσμού, μέχριτην εξάντληση συνολικής

ισχύος εκατό ογδόντα (180) μεγαβάτ (ΓιΙΕ5’), εκ των απαίων τα

σαράντα (40) μεγαβάτ )Μ\λ’) διατίθενται αποκλειστικά για

σταθμούς του άρθρου 144 του ν. 3468/2006 και για σταθμούς

του Ειδικού Πρσγράμματος Ανάπτυξης Φωτσβολταικών

Συστημάτων σε κτιριοεες εγκαταστάσεις και τα τριάντα (30)

μεγαβάτ (Μν’( διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών

Κοινοτήτων )Ε.Κσιν.) στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) Α και 8’ βαθμού και σε

σταθμούς με περισσότερο από εξήντα (50) μέλη, εκ των οποίων

τουλάχιστον το πενήντα (50) είναι Φυσικά πρόσωπα. -

2. Για την εψαρμογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι·

α) Για ψωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών

του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και γιο σταθμούς του Ειδικσύ

Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολτα·ικών Συστημάτων σε

κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρμόδιας Διαχειριστής

ποραλαμβάνει αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης

μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά

διακάσια τοις εκατό (200%) ως προς τσ αντίστοιχα όρια ισχύος

της παρ. Ι που καθορίζονται με ταν παρόντα για κάθε

κορεσμένα δίκτυο.

όπου το δίκτυο εχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την ιιπ
αρ. 599/2012 απόψαση της ρΑΕ, από την Εναρξη ισχύος του
παρόντος και μεχριτην έκδοση απόψοσης άρσης κορεσμού, μέχρι
την εξάντ?,ηση συνολικός ισχύος σγ5όν·εα εξι (86) μεγαβάτ )λ”!1)

.β) Σε ψωτοβαλτοιεσύς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των
όθμών της παρ. Ι του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην

ύψύττωση του δικτύου των Διασυνδεμένων με το Σύστημα της
Ηπειρωτικής Χώρος Κυκλάδων (συμπλεγμο Πάρου-Νάξου,
Μύκονος, Σύρος, ‘Ανδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της οπάψασης άρσης
κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε
(45) μεγαβάτ )Μνν(, εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) μεγαβάτ
)Μνι’( διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου 14Α του
ν. 3468/2006 και γιο σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης ώωτοβολταίκών Συστημάτων οκ κτιριακές
εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η πα.ααπανω ισχύς εστανέτιεται κατά
ένα τρίτο (1/3) στο σύμπλενμο Άν5ασυ-Τη’αυ και κατά δύο τρίτα
(2/3) στο σύμπλεγμα Γ.άρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.
γ) Σε άωτοβολτοιεούς σταθυοιιΤ συμπεριλαμβανομένων σταθμών
των περιπτώσεων της πασ. 1 ταν άρθρου 144 του ν. 3458/2006
σην περιπςωση του δικτύου της Κρήτης, από την έναρξη ισυας
του παράι’τσχ και μέχοι τον έκδοση από τη ΡΑΕ τηκ απάψασης
άρσης κορεομού, μέχρι την εξάντληση συνολιεης ισχύος εκατό
σαράντα (140) μεγαβάτ )Μνιη, εκ των οποίων τα σαράντα (40)
μεγαβάτ (Μνι’) διατίθενται αποκλειστικά για στοθμσύς του
άρθρου 144 του ν. 3468/2006 ται για σταθμούς του Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Για την εψαρμογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:
ο) Για ψωταβαλταϊκούς σταθμούς, εξαιραυμένων των σταθμών
του άρθρου 14Α Του ν. 3468/2005 και για σταθμούς του Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΦωτσβαλταικώνΣυστημάτωι’ σε
κτιριαιιές εντατασ·τάσεις. ο ‘αρμαδιος Διαχειριστης ποο-αλουβάνει
αιτήματα χσσόγπσης πρσοψοράς σύνδεσης μεχρι την καλυψη
συνολικής ισχύος πρσσαυξημένης κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος Της παρ. 1 που καθορίζοντα: με
τον παρόντα για κάθε κσρεσμένσ δίστυσ.
β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγπσης οριστικής προσφοαάς σύνδεσης
ψωτο5ο?,ταϊκών σταθμών Που δει’ διαθέτουν αδειο παραγωγής ή
Βεβαίωση Παραγωγού στις περιοχές της παρ. 1, θεωρού’σεαι
αυτοδικαίως άκυρες και σι ενδιαφερόμενοι δύνανται ‘ο τις
επονυποβάλουν σύμφωνα μετα παρόν.
γ( Κάθε φιισικά ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της
συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος
νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,
δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστιιιής
προσφοράς σύνδεσης για ψωτοβολτοϊκό σταθμό ισχύος μέχρι
τετρακάσια (400) κιλοβάτ (ΕίΝ) για κάθε ένα καρεσμένα δίκτυο της
παρ. 1. Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαψίου δεν ισχύουν
για σταθμούς Του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς
του Ειδικού Προνράνματσς Ανάπτυξης Φωταβολταικων
Συστημάτων οκ κυριακές εγκαταστάσεις. Κάθε αίτηση γ:α

χορήγηση οριστικής προοψοράς σύνδεσης, συνοδεύεται απο
υπεύθιινη δήλωση του άρθρου 8 ται’ ν. 1599/1986 )Α’ 75) του
αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του
κριτηρίου του πρώτου εδαψίσυ της παρούσας περίπτωσης.
5) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαψερόμενους κων
οριστικών προσψορών σύνδεσης με τις οποίες εξαντλείται το οριο
ισχύος της παρ Ι κατά περίπτωση, αιτήσεις γιο χορήγηση
προσΦορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο
Διαχειριστή οπορρίπτοντοι.

ε( Για Τους ψωτοβολτα·ικούς σταθμούς της παρ. 1 δει’ ελέγχεται το
κριτήρια Της Παρ. 3ο του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α 149) και
δεν εφαρμόζεται σ περιορισμός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.
συ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α( της Παρ. Ι προσμετράτοι στα
όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. στα
κορεσμένο δίκτυο της Πελα-ποννήσου σύμΦωνα μετην απάψαση
υπ’ αρ. 663/2019 (6’ 3660) της ΡΑΕ.
ζ( Η ισχύς των σ·ταθμώντων Περ. β) και γ) της παρ. Ι ττραομετράΤαι
οτα όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α Π.Ε.
που καθορίζεται σύμψωνα με το άρθρα 13 του ν. 4585/2020 (Α
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β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς

αυ,’δεσης ώωτσβολταικώ’ σταθμών που δεν διοθεταυν άδειο

παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις Περιοχές της παρ ί,

θεωρσύντοι αυτοδικσίως άκυρες Και Οι ενδιοφερόμενοι

δύνανταινατις επανυποβάλουν σύμφωνα με το παρόν.

γ) Κάθέ. ύιιό ή νομικό πρόσωπο, άμεσο ή έμμεσα μέσω της

συμμετοχής του στρ διοίκηοη ή ως μέτοχος, εταίρσς ή μελσς

νομικού τφόσώπσυ με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,

δύνατοι έ’ά υποβάλλει μόνον μία (1) οίτηση χορήγησης

οριστικής προσφοράς σύνδεσης γιο ψωτοβολταικό σταθμό

ισχύος μέχρι τετροκόσια (400) κιλοβάτ ([ι\ιι) γιο κάθε ένα

καρεσμένο δίκτυο της παρ. 1. Οι ττερισριομοίτου προηγούμενου

εδαίου δεν ισχύουν για σταθμούς Του άρθρου 344 του ν.

3458/200δ και νια σταθμούς του Ειδικού Προγρό,ιματσς

Αναπτυξης ·Οω:οβσλ:τώκων Συστημάτων οκ ετισιοκες

εγκαταστάσεις. Ειδικά Οι Ενεργε,οκές Κοινότητες μπορούν να

υποβάλλουν αιτόοεις για μέχρι οχτώ (8) οτσθμσύς ανά

Ενυρντιακό Κοινότητα κσι οι σταθμοί αυτοι δεν λαμβα·.’οντα.

ιιπαψη στον περιορισμό του πρώτου εδασίου. Καθε αίτηση νια

χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνοδεύεται από

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) Του

αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη Του

κριτηρίου του πρώτου εδαώίσυ της παρούσας περίπτωσης.

δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαψερόμενσυς των

αριστικών προσφορών σύνδεσης με τις οποίες εξοντλείται το

αριο ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση, αιτήαεις για χορήγηση

προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο

Διαχειριστή απσρσίπταντοι

ε) Γιο τους ώωτσόολναίκοος σ αθμαυς της Παρ. 1 δεν ελέγχεται

τσ κριτήρια της παρ. 3ο του αρΘρσυ 7 του ν. 4414/20:6 (Α 149)
και δεν εώαρμόζεται σ περιορισμός της παρ. 3β του ίδιου

άρθρου.

στ) Η ισχύς των σταθυών της περ. ο) της πασ. 1 πσσσμετσάται

οτα όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε

στο κορεσμένο δίκτυα της Πελοποννήσου σύμφωνα με την

απόφαση υπ ορ. 653/2019 (8’ 3660) της ΡΑΕ.

ζ) Η ισχύς των σταθμών των περ. β) κοι γ) της παρ. Ι

πρασμετράται στο όριο οσψαλούς οπαρρόψησης ισχύος από

σταθμούς Α.Π.Ε. που καθορίζεται ούμφωνα με το άρθρο 13 ταυ

ν. 4685/2020 (Α 92) για τα κορεσμένο δίκτυο Των περ. β’ και γ’
της παρ. Ι του παρόντος.

η( Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλοισίου προτεραιότητος του

άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειμένου γιο την κατάταξη σε

σειρά προτερα ιότπτσς των αιτήσεων γαρήγηοης πσοσσράς

ούνδεσης των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, όλες σι αιτήσεις

κατατάσσονται στην Ομάδα Προτεραιότητας Ε της οπαφασης

που εχει εκδοθεί κατ’ ελουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν.

3468/2006.

3, Για την υποβολή οιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφοράς

σύνδεσης για ψωταβαλταικαύς σταθμούς του παρόντος άρθρου

ισχύουν τα κάτωθι:

α( Οι αιτήοεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται

ηλεκτρονικά, μέσω κατόλληλου πλη ραφοριακού συστήματος

που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β( Η Θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού

συστήματος, προκειμένου για την υποβολή των αιτήσεων,
καθορίχεται με οτισψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 146, η οποία εκδίδεται

εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος ταυ παρόντος. Γ\4ε

92) για τα καρεομένα δίκτυα των περ. β· και γ’ της παρ. 1 του
παρόντος
η) Κατα παρέκκλιση του ειδικού πλαισ.συ Προτεραιότητας του
·άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειιιένου για την κατάταξη οκ
σειρά προτεραιότητας Των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς
σύνδεσης των περ. β ‘ ίιόι’ γ’ της παρ. 1, όλες σι αιτήοεις
εοτατάσσσνιαι στην Ομάδάατεραιότητας της απόφασης που
έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006.
3. Για την υποβολή αιτήοεών:χαρήγηαης οριστικής προσφοράς
σύνδεσης γιο φωταβολταίκούς σταθμούς του παρόντος άρθρου
ισχύουν τα κάτωθι:
α( Οι αιτήσεις χορήγησης πρσσφαρός σύνδεσης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, μέσω κοτάλληλου πληροφοριακού συστήματος που
υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος
β( Η θέση σε καιονική λειτουργία του ως άνω π?,ητοαοριακσυ
συστήματος, προκειμένου γιο την υποβολή των αιτήσεων,
καθορίζεται με απόαοη του 3’πουσ’ού Πεσιβάλλαντος και
Ενέργειας, όπως προβλέπετοι στο άρθσσ 145, η οποία εκδίδεται
εντός δύο (2) υτνών απο τον ενοαλη ισχύος του παρόντος. Με την
ίδια αποφασν ιοθορίζεταιτα υιταδειγμστςτ εννυικής ετιοτολής
της περ γί εσ. δύναται ιο καθορίζονται τα απαιτούμενο οτο.χείο
και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων.
γ( Με την οίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται
εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α 107), πρσσαοξημένη
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αντίγραφο της εγγοητικής
επιστολής υπσβάλλετοι ηλεκτρονικά Ταυτόχρονα με την αίτηση
και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή πρασκομίζεται σε φυσικό
αντίγραφα ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε
(5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο
Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιοτρεφετοι κατόπιν αίτησης
του ενδιαψερομένου, η οποία υποβάλλεται είτε πριν την
χορήγηση τος αριστιιιός προσφοράς. είτε εντός διοστήυατος δύο
(2) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε
περίπτωση που ο τνδ,αψερόμενος δει’ επιθυμεί υα την αποδεχτεί.
δ( Οι αιτήσεις σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2005, καθώς
κοι σταθμών του Ειδικού ασογράμμα:ος Αναπτ’υξης
Φωτοβολταίκών ΣταΘυων οκ κτιριτικές ει’κοταστάοε ις
υπο3άλλο,’τσι εντύπως στον αομόδιο Διαχειριστή. Με την
υπουργική απόφαση της περ. β’ μπορεί να προβλέπεται ότι
υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του πληροφοριακού
συστήματος της περ. α’ της παρούσας.
4. Τα περιθώρια ισχύος που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
60 του ν. 4546/2018 (Α 101) διατίθενται αποκλειστικά σε
φωτοβολτα·ιιισύς σταθμούς και πρσσαυξάνοντοι κατά ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%).
5. Στις περισχές της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/ 2018,
καθσρίζετσι για έκαστη περιοχή, πρόσθετο περιθώριο ισχύος
τριάντα (30) μεγαβάτ (Μ\Λ/( οπακλειατικά για αιολικούς σταθμούς
που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/208 (Α 9), με την προύπόθεση ότι καθε Ενερ’ειακή
Κοινατπτα δύναται νο κάνει απαδεκτές οριστικές προσφορές
σύνδεσης μέχοι του ορίου σι’νολικης ισχύος έξι (5) υεγα3άτ )[ςν’(
6. Μετά τη χορήγηση προσφορών ούνδεσης για σταθμούς της Περ.
β( της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 χ.ορ·3γούσιαι
προσφορές σύνδεσης σε ώωταβολτοικούς σταθμούς ισχύος μέχρι
ένα (1) μεγαβάτ (ΜιΝ( Που εγκαθίστανται στην περιοχή της
Εύβοιας, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεομένο
ούμφωνα με τις υπ αρ. 136/2005 και 96/2007 αποφάσεις της ΡΑΕ
και Οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο μέχρι την εξάντληση
συνολικής ιοχύος σαράντο (40) μεγαβάτ (Μνιι(, με Την επιφύλαξη
του επόμενου εδαφίου. Σε σταθμούς του άρθρου 14Α του ν.
3468/2006 κοι του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωταβαλτοικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που
εγκαθίστανττιι στην ως άνω περιοχής της Εύβοιας χορηγούνται
προσφορές σύνδεσης ανεξαρτήτως περιαριομού ισχύος.
7. Οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται οκ
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυο των
οποίων Οι άδειες παραγωγής έχουν παραταθεί, σύυφωνα με το
τρίτα εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α 92)
και γιο τους οποίους σταθμούς είχαν εκδοθεί οριστικες
προσφορές σύνδεσης, δύνοντοι ιο υποβάλλουν αίτημα
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την ίδια απόφαση καθορίζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής

επιστολής της περ. γ) και δύναται νο καθορίζονται Τα

απαιτούμενο στοιχεία και δικαιολογητικά για την υτιαβαλή των

αιτήσεων Με την ίδια απαφοση δύναται να αυξάνονται τα όρια

ισχύος της παρ. 1.

γ) Με την αίτηση χορήγησης προσψόρθ8ύνδεαης υποβάλλεται

εγγυη:ική επιστολή του ν. 4152/2013(Α’ 107), πρσσουξημένη

κατά ποσοστό εκατο τοις εκατό (100%). Αντίγραφο της

εννυττιεής επιοταλης υποΒάλλεται ηλ· ρανικά Ταυτόχρονα με

την οίτπση και η τιρωτότυπη εγνοητική επιστολή προσκαμίζεται

ον φυσικο αντιι’ραώο η οπαοτέλλεται με αποδεικτικό

παραλοβής εντός πέντε (5) ηυερών από την οποβσλ της

αίτησης στον οο όδιο Διαχειριστή. Η Τνγυητικη επιστολή

επιστρέήεται κατοπιι’ αιτηστς Του ενδιαερομτυου, η οποία

τπσόάλλεται Είτε που.’ την χορήγηση της οριστικής προσφοράς,

είτε εντός διαστήματος δυο (2) μηνών από τη χορηγηση της

οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν

επιθυμεί να την αποδεχτεί.

δ) Οι αιτηοεις σταθμώ\’ ταυ άρθοου 144 ταυ ν. 3458/2005,

καθώς και σταθμών Του Ειδικού Προνρομματος Αναπτυξης

Φωτοβαλταϊκων Σταθμών σε κτιριακές ενκατοοτάσεις

υπαβάλλανται ειτύτιως οταν αρμόδιο Διαχε.ριστή. Μ την

υπσυονικτ αποώαοη της περ β’ μπορεί να προβλέπεται ότι

υποβολή των αιτήσεων ννεται μέσω του πλιτροφοριοκού

συστήματος της περ. α’ της παρούσας

ε) Οι στοθμοί, εκτός των σταθμών του αρθρου 14Α του \‘

3468/2006 και των σταθμών του Ειδικού Προγραμμοτος
Ανάπτυξης Φωτοβολταικων Συστημάτων σε κτιριακές
εγκοταστσσεις, σφείλοιιν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας
για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ εντός δώδεκα (12) μηνών από τη
χορήγηση της οριστικής προσφοράς αύνδεσης.ιι

Άρθρο 8

Διενέργεια ανταγωνισ·τικών διαδικασιών σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας Και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας

Υψηλής Απόδοσης- Ενσωμάτωση άρθρου 4 Οδηγίας

2018/2001/ΕΕ — Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

Στα άρθρο 7 του ν. 4414/2016 )Α’ 149): α) προστίθεταιστοντίτλο

η παραπομπή στην υπό ενσωμάτωση Οδηγία και

προσδιορίζεται το εξαυσιαδατικό του περιεχόμενο, β) σι

εξουσιοδοτικές παρ. 2, 3 και 5, τροποποιούνται ως προς τα

αντικείμενο της εξουσιοδότησης, γ) στην παρ. 3δ παρατείνεται

η προθεσμία σύναψης συμβάσεων, δ) η παρ. 6 αντικοθίστοται,

ε( στην παρ. 7 προστίθεται δεύτερα εδάψιο, και το άρθρο

διαμορφώνεται ως εξής:

ιιόρθρα 7

Διενέργεια οντογωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών γιο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σιιμπαραγωγής

Σ.Η.Ο.Υ.Α — Εξουσιοδατική διάταξη - Άρθρα 4 Οδηγίας

2018/2001/ΕΕ

1. Από την Ιη Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς

στήριξης με τη μορφη Λειτουργικάς Ενίσχυσης για τους

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ ΥΑ. μέσω αντογωνιοτ.κής διαδικασίας υποβολής

πο·οσψαρών.

2. Με απόφαση Του Υπαυρναύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),

καθορίζονται:

α) σι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.μ.Ο.Υ.Α. που εντάσσονται

χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης εντός ενός (1) μηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος Η οριστική προσφορά
σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα κοι κατά παρέκκλιση
της νομοθεσίας Περί κορεομένου δικτύου.

Άρθρο 7

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών για σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Απότην Ιη Ιανουαρίου 2017, τίθεταισε ισχύ καθεστώς
στήριξης με τη μορφή Δειτουργικήτ Ενίσχυσης νια τους οταθμούς
παρογωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η,Θ.Υ.Α. μέσω
ονεογωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζοιτσι σι
τεχνολογίες ή και σι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α που εντάασονται στην
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ. 1, ο
χαρακτη ριομός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών ως ιιτεχνολογικά ουδέτερωνιι ή μη, η μεθοδολογία
και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για
συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαικού Οικονομικού
Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυναριακού Εμπορίου
ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ρ.Α.Ε.
για τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα
ακόλουθα:
α) τους στόχους ανάπτυξης σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α.,
β( τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μετοψοράς και

διανομής ηλκκτοικής ενέργειας,
γ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και

διανομής πλεκτρικης ενέργειας για την ανάπτυξη σταθμών
πασαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.ΗΘ,Υ.Α.,
δ) Την ανάγκη οποφυγής στρεβλώαεων στις αγαθές πρώτων υλών
από τη στήριξη της βιομάζας,
ε) τη συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσώορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς και την
επίπτωση στα συνολικό κάστας της Λειτουογικής Ενίσχυσης του
καθεστώτος στήοιξης του παρόντος αναφαοικά με Την επίτευξη
των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
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στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ.

β) ο χαρακτηρισμός Των ανταγωνιοτικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη,

γ) η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που.Ι

προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής-ά

ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται οκ χώρες εντός του

Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού

Διαουναριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, και

δ) κάθε άλλο σχετικό μετα ανωτέρω Θέμα.

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης λαμβάνανται υπόψη

ιδίως:

αα) αι στόχοι ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α.,

ββ) Τα μακροπρόθεσμο δυναμικό Των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

γγ) το κόστος της ανογκοίας επέκτασης του δικτύου μεταψοράς

και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση των

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα δίκτυα,

δδ) σι τεχνικοί Περιορισμοί του δικτύου μετοψοράς και

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

εε) η ονόγκη αποψυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών

από τη στήριξη της βιομάζας,

στστ) η συνεισφορά της αντσγωνιστικής διαδικασίας υποβολής

προσφορών γιο τη διομάρψωοη των Τιμών Αναψοράς και την

επίπτωση στα συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του

καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναψορικό με την επίτευξη
των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

κατόπιν γνώμης της ρ.Α.Ε., καθορίζονται:

α) η εγκατεστημένη ισχύς, ανά Τεχνολογία ή/και κατηγορία

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Ξ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ονταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των

σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται οκ χώρες εντός του

Ευρωτιαϊκσύ Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού

Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά τα τρέχον

έτος ή και τα επόμενα ημερολογιοκά έτη από την έκδοση της

απόψαοης αυτής,

β) ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών ανά έτος,

γ) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίηοης των ανταγωνιστικών

διαδικασιών,

6) η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη μέχρι την

υποβαλή προσφορών,

ε) τα ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, καθώς και λοιποί

κανόνες γιο τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού

μεταξύ των συμμετεχόντων,

στ) η ανώτατη ή/και η κατώτοτη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς

για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,

η) σ βαθμός αδειοδατικής ωριμάτητος των έργων που δύναται

να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες,

ζ) α χρονικός ορίζοντας θέσης οε λειτουργία των έργων των

επιλεγέντων σταθμών,

8) το τέλος συμμετοχής υπέρ της ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν σι

συμμετέχοντες.

Επίσης, με την απόφαση δύναται να καθορίζεται ο τρόπος

διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το μοντέλο

της δημοπρασίας.

3α. Με την επιψύλαξη της εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4

και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο

Η γνωμη της ρ.Α.Ε. υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μέχρι τις 30.11.2016.

3. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
δέργειας, ύστερα από γνώμη της ρ.Α.Ε., καθορίζονται η

εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών
1·αρογωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η
_αποία δη μοπρατείτοι μέσω αντογωνιστικών διαδικασιών

υποβολής προαψορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαίκού
Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση κνκργού
Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας μκ αυτές, κατά τα τρέχον έτος
ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της
απόφασης αυτής, ο ελάχιστος οριθυάς των ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η
ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς γιο
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

«3α. Με την επιφύλαξη της εψαρμσγής της παρ. 3 του άρθρου 4

και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
άμεσο ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως
μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε
ποσοστό συμμετοχής, απαγορεύεται να συνάψει σύμβαοη
λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο )2) έργα της ίδιας τεχνολογίας με
σύμβαση λειτσυργικής ενίσχυσης εκτός ονταγωνιστικών
διαδικασιών, και

β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προαδιορίζονται με την απόφαση
της παρ. 2, ενισχύονται μέσω ονταγωνιστικών διαδικασιών
υποβαλής προσφορών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των
αιτήσεων γιο τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της
ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού για
αιολικαύς σταθμαύς, Οι οποίοι, με βάση την αρχική ή νέα ισχύ
τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και
β) και ον διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά το
παραπάνω, κατέχει ήδη δύο )2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις
Παραγωγού γιο κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από
την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή βεβαίωση με ταν όρο
της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός τροποποιείται οκ περίπτωση
μεταβίβασης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και
υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσειτις προϋποθέοεις των
περ. α) και β)και έχει διαπιστώσει ότι Το πρόσωπο στα οποίο
μετοβιβάζεται η εν λόγω άδειο ή βεβαίωση, δεν κατέχει ήδη,
άμεσο ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, δύο )2) άδειες παραγωγής ή
Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που
εξαιρείτοι από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών. Γιο τις περιπτώσεις του
προηγούμενου εδαψίου, η ΡΑΕ εκδίδειτην απόφαση μεταβίβασης
της άδειος ή βεβοίωσης αυτής χωρίς ταν άρα της υποχρεωτικής
συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση α όρος απαγορεύεται να
τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και α Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας )ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ως
διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ελέγχουν Τις
προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την αξιολόγηση των
αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειταυργικής ενίσχυσης εκτός
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και αν
διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω,
κατέχει ήδη δύο (2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας κε συι.εδάσεις
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αμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως

μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε

ποσοστό συμμετοχής, απαγορεύεται νσ σι,’,’άιξει συσβαση

λεοαυργικής Ενίσχυσης εκτος αντο’,’ωνιοτικων διαδικασιών

υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής

προυτιοθέστις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας

με ούήβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός οντογωνιοτικών

διαδικαάιών, και

β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζοντοι μετην απόψαση

της παρ. 2, ενισχύονται μέοω αντογωνιοτικών διαδικασιών

υποβολής προσφορών.

Η Ρυθτιοτική Αρχή Ενέργειας (ΕΛΕ), Κατα την αξιολογηση των

αιτησεων για τη ληώη η την τροπαπαώση λόγω ιιείωαης της

ισχυας αδειών παοανωγης ή Βε3οοεων Παρογωγού για

αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση την αρχική ή νεα ιοχύ

τους, ενταοσσι’τοι σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή

?,κιτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγικν’ιοτιεων διαδικασιών

υποβολής προοψορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α)

και β) Και ον διαπιστώσει ότι α αιτών, άμεσο ή έμμεσα κατά τα

παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις

Παραγωγού για κατηγορία αισλικών σταθμών που εξαιρείται

από τηι’ υποχρέωση συμμετοχής οκ ανταγωνιστική διαδικασία

υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή βεβαίωση με ταν

όρο της υτιοχρεωτικής συμμετοχής οε ανταγωνιστική

διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός τροποποιείται

σε περίπτωση μεταβίβασης άδειος παραγωγής ή Βεβαίωσης

Παραγωγού, ται υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσειτις

ποούποθεσεις των περ α) ται β) και έχει διαπιστώσει ότι Τα

πρόσωπο στο οποία μετσβιδάζεται η ενλόγω άδειο ή βεβαίωση,

δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, δύο (2)

άδειες ποραγωνής ή Βεβα.ώσεις Παραγωγού για κατηγοσία

αιολικών στοθμωι· που εξσιρειται από την υποχρέωση

υυ,ιμεεσχής οε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής

προσφορών. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαψίου, η
ΑΕ εκδίδει την απόφαση μετοβίβασης της άδειας ή βεβαίωαης

αυτής χωρίς ταν όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε

ανταγωνιστική διαδικασία υπαβα?,ής προσφορών. Σε

οποιοδήποτε άλλη περιτιτωοη α όρος απαγορεύεται νο

τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

και Εγγυήσκων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και ο Διαχειριστής

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

ωςδιαχειριστήςτων ΜηΔιασυι’δεδεμένων Νησιών, ελέγχουν τις

προϋποθέσεις των περ. σ) και β) κατά την αξιολόγηση των

αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός

αιτογωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κα. ον

διαπιστώσουν ότι α αιτών, άμεοα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω,

κατέχει ήδη δύο (2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με

ουοβοσεις λειτουρνικης ενισχυοης εκτός α’.’ταγωνιστ.κών

διαδικασιών υποβολής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση.

Κατά ταν ως άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι

ψωταβαλταικοί σταθμοί, γιο τους οποίους έχει υποβληθεί

αίτηοη γιο χορήγηση προσφοράς ούνδεσης μέχρι Την

28η .2. 2019.

Κάθε αίτηση γιο χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης

Παραγωγού ή γιο ούναψη σύμβασης λειτουργικής ενίοχυοης

που υποβάλλεται για αιαλικό ή φωτοβολτοϊκό σταθμό, α οποίος

με βάση την ισχύ του εντάσσεται οκ καθεστώς στήριξης με τη

υορώή λειτ-αυργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωι’στκών

διαδικασιών υπσβολάς προσφορών, συνοδεύεται από

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Β του ν. 1599/1985 (Α 75) του

λειτουργικής ενίσχυσης εκτός οιτσγωι’ιστικών διαδικασιών
υποβολής ποσοψορών, οποορίπτουν τσι’ αίτηση. Κατά τον ως ανω
έλει’χο, δεν ),ο.ιβ.ανσιται υπόψη οι ψωτοβο?,τοίκοί σταθμοί, γιο
τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση προσφοράς
σύνδεσης μέχρι την 23η.2.2019.
Κάθε αίτηση για χορήή·ση άδειας Παραγωγής β Βεβαίωσης
Παραγωγού ή γιο ούναψήιΪμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που
υποβάλλεται γιο αιολικά ή ψωτοβο?,ταιεό σταθμό, ο οποίος με
βάση την ισχύ του εντάσοέέαιοε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
λειταυργικής ενίοχυαης εκτός αντογιννιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) του αιτούντος με την οποία
βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προύποθέαεων των περ. α) και
β).
Σε κάθε περίπτωση, σι πραυπσθέσεις των περ. α) και β) δει’
ελέγχονται για τις περιπτώσειτ μεταβιβασητ σταθμών, οι οποίοι
έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.
Οι Ενεργειακες Κοινότητες )Ε.Καιν.) που ουστηνοντοι σύμφωνα με

Τον ν. 4513/2018 (Α 9), απονοαεύεται να συνάιττουν συμβάσεις
λειταυργικης ενίσχυσης εκτός ονταγωνιστικών διαδικασιων
υποβολής προσφορών, γιο συνο?,ικη εγκατεστηιιένη ισχύ η
μέγιστπ ισχύ Ιταρανωγής ανά τεγνο?,ογία άνω των δεκαοχτώ (18)
ΜΑΙ Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οναλαγικά τα προηγούμει’α
εδάφιο
3β. Με τηι’ επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτήσεις χορήγησης
οριστικής προσφοράς σύνδεσης γιο ψωταβολταίκαύς σταθμούς
που υποβάλλονται από την Ιη.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή,
εξοιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης ώωτοβαλτσκών Σ υστημάτων οκ κτιριακές
εγκαταστάσεις, κοθώς και γιο τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης
προσφορών σύνδεσης που καθίστονται πλήρεις για χορήγηση και
κοτάταξή τους οκ σειρά προτεραιότητας μετά την Ιη Ιονσυαρίσιι
2021, ουι’άι·ιτσται συμβάσεις λειτουργικής ενισγυοης στισ μετα
τη συμμετοχή τους οε ονταγωνιστικη διαδικασία υποβολής
προσσρώι’, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ.
3γ. Μετά την οη Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να υπογραψεί
σύμβαση λειτουρνικής εώσχυσπς για ψωτοβο?,τα·ικαύς σταθμούς,
εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προνράμματος
Ανόπτυξητ ώωτοβο?,ταϊκών Συοτε’μάτωνοεκτιριακές
εγκαταοτάοεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή οκ
ανταγωι’ιστιεή διαδικασία υποβολής προσψαρών.
3δ. Ειδικά για ψωτσβαλταίκούς σταθμούς Που αναπτύσσονται
από ΕΚοιν., νξαιραυμένων των περιΠτώσεωι’ της παρ. 3κ, και
ετιιπροοθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η Ιδια ΕΚαιν. δεν
δύναται, μετά την Ιη Ιανουαρίου 2022, ι’α συνάφει Περισσότερες
από δύα (2) συμβάσεις λειταυργικής ενίσχυσης για
ψωτσβολταικαύς σταθμούς ισχύος έως μιοό (0,5) Μν’ έκαστος,
χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή οκ οι’τογωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών.
3κ. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης )Ο.Τ.Α (Α και 6’ βαθμού καιγια τις Ε.ΙΕαιν.
με Περισσότερα από εξήντα (60) μελη, εκ των οποίων τουλάχιστον
τα πενηντα (50) είναι φυσικά ποασωπα, δεν ισχυουν αι
περιορισμοί των παρ. 3β, 3δ Και 3ζ, αλλά εφαρμόζονται μόνα η
παρ. 3γ, καθώς και τα συνολικά όριο ισχύος της παρ. 3α.
3στ. Ειδικό γιο ψωταβσλταϋκούς σταθμαύς Που αναπτύσσονται
στην Περιψέρεα Δυτικής Μακεδονίας, Οι παοθκσμίκς που
αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ Παρατείνονται κατά ένα
(1) έτος.
3ζ. Ειδικά για Τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς
σύνδεσης για φωτοβσλτα·ικούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί ή
υποβάλλονται από την Ιη Ιανουαρίου 2021 στον διαχειριστή του
Δικτύου, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολτο·ικών Συστη μάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμκίς αιτήσεις χορήγησης
προαψορών σύνδεσης που κοθίατονται πλήρεις για χορήγηση ται
κατάταξή τους σε σειρά τιρατεραιότητας μετά την Ιη Ιανουαρίου
2021, κάθε ψυσικό ή νομικά πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της
συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, κταίρας ή μελος
νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστά συμμετοχής,
δύναται ιο συναπτει σύμβαση λειτουργικης ε·νίοχυσητ κκτος
ανταγωνιστικών διαδικασιώι’ υποβολής προσφορών, γιο ένα (1)
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αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των

προϋποθέσεων των περ. σ) και β).

Σε καθε περιπτυιση, Οι προύτισθεσεις Των περ ο) και 3) δεν

ελέγχοντα, για Τις περιπτώσεις μεταβίβασης σταθμών, Οι οποίοι

έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειοκές Κοινότητες (Ε.ΚοιιΊ)’όά συστήνονται σύμφωνα

με τον ν. 4513/2018 (Α 9), απαγορεύεται να συνάπτουν

συμβάσεις λειτσυργικής ενίοχυοήεκτός ανταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική

εγκοτεοτημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής ανά τεχνολογία

άνω των δεκαοχτώ 18) ΜΟύ Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

αναλογικά τα προηγούμενα εδάψιο

3β. Με την επιώυλαξιι της παρ. 3ζ. νια τις νέες αιτήσεις

χορόγηοης οοιστικης ποοσψαράς σύνδεσης γιο

φωτοβο?,τα·ικ.σύς σιοθυους που υποβάλλονται από την

Ιη.1.2021 νται’ αρμόδιο διαχειριστή, εέοιραυμένων των

επαθοων του Ειδικού Πρσγ·ράτιμοτας Ανάπτυξης

Φωτοβολτοϊκών Συστημάτων σε κτιοιακές εγκαταστάσεις,

καθως και για τις εκκρεμεις αιτησεις χορηγησης προσψορών

σύνδεσης πσυ καθίσ-τσνται πλήρεις γιο χορήγηση και εατάταξή

τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η [ανατιαρίου 2021,

συνάτιτοντσι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνα μετά τη

συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής

προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 38.

3γ. Μετά την Ιη Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να υπογραφεί

σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης γιο ψωτοβολταίκαύς

σταθμούς, εξαιραυμένων των σταθμών του Ειδικού

Προγοάυματσς Ανάπτυξης ώωτυ5σ?,ταίεών Συστημάτων σε

κτιριακες εγκαταστάσεις, χωρίς την προτγούμενη συμμετοχή σε

ανταγωνιστική διαδικασία υτιοβσλάς ποσοψορών.

3δ. Ειδικά για ώωτσβαλτακούς σταθμούς που αναπτύσσονται

από Ε.Κοιν.. εξοιρσυμένων των πεσιτττώσεων της παρ. 3ε, και

επ:ττοοσθέτως των οριΖομένων στην παρ. 3β, η Ιδια ΕΚοιν. δεν
δύι’αται, μετά την 1η Απριλίου 2022, να συνάψει περισσότερες

από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για
φωτοβαλτο·ικούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) ΜΟύ έκαστος,

χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή οκ ανταγωνιστική

διαδικασία υποβολής προσφορών.

3ε. Ειδικά γιο τις Ε.Καιν. στις οποίες συμμετέχαυι’ Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ,) Α και 8’ βαθμαύ και γιο τις

Ε.Καιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων

τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δει’

ισχύουν οι περιορισμοι των παρ. 3β, 3δ και 3ζ, αλλά

εψασμόΖονται μάνο η παρ. 3γ, καθώς και εσ συνολικό οοιο

ισχύος της παρ. 3α.

3οτ. έιδικά για ψωτοβαλτοκαύς σταθμούς που οι’οπτύασσντοι

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Οι πραθεσμίες που

αναγοάώοντσι στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ παρατείνονται κατά

ένα (1) έτος.

3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγηοης οριστικής προσφοράς

σύνδεσης για ψωτσβολταικούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί

ή υποβάλλονται από την Ιη Ιανουαρίου 2021 στον διαχειριστή

του Δικτύου, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού

Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτσβαλταϊκώι’ Συστημάτων σε

κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις

χαρήγησης προοψορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για

χορήγηση και κατάτσξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την
1η Ιανουαρίου 2021, κάΘε ώυοικό ή νομικό πρσσωπο, άμεσα ό
έμμεσα μέσω της συμμετΟχής Του στη διοίκηση ή ως μέτοχος,

Ι ετοίρας ή μέλος νομικου προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό

ψωταβαλταίκό σταθμό, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν ι’α
πληραύνται αι προϋποθέσεις τωι’ περ. α( και β) της παρ. 3α. Ο
περιορισμός του προηγούμενου εδαψίου δει’ εψομόΕετοι για
σταθμούς που αναπτύσσονται σύμφωνο. με την παρ. 1 του άρθρου
132 του ι’. 481 9/2021 )Α’ 129).
3η. Αιτήαεις χορήγησης προαφοράς ούϋδέσης γιο
ψωτσβολταικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στιήάέέρέαχές της
Δυτικής Μακεδονίας καιτου Δήμου Μεγαλόπολης αιαποίες είχαν
υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και Οι οποίες είχαν’άπσρριψθεί
λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, του οικείσυψακέλου,
δύναται νο επαναϋποβληθούν εντός τεσσάρων 4) μηνών από την
έναρξη ισχύος Του παρόντος, ουνοδευόμει’ες από Τα ειπαιτούμενα
δικαιολογητικά Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι
προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3ο.ιι
4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π Ε. και Σ.Η.Θ ΥΑ. που επιλεγοιται μεσω αντογωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσψορων, ει’τάοσονται οε καθεστώς
στέριξης με τη μορφή /ειτουργικής Ει’ίοχιιοης και ουνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις παοαγοάψους 3 και 5 του
άρΘρου 3, η οποία διέπεται από την ΤΑ. που προέκυψε ανά
σταθμό από Την αντίατοιχη υποδ·ολη τιροσψ.οράτ στο πλαίσια της
ει’ λόγω ανκογωνιστικήτ διαδικασίας.
5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσψορώι’,
προκηρύσοεται με απόφαση της Ρ.Α Ε., στην οποία καθορίζονται
τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, αι γεωγραψικοί ή άλλοι
χωροταξικοί περιορισμοΙ, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και
λειτουργίας των επιλεγέι’των σταθμών, στοιχεία για τις
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση
της ΤΑ. που προκύπτει στο πλαίσια ανταγωνιστικής διαδικασίας
υποβολής πρσοψσρώι’ για σταθμό Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οκ ένα
Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημσ
κατ το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλα Θέμα σχετικό με τη
διει’έαγεια της ο.’·τσι’ωνιοτικός διαδικασίας. Για τη διενέργεια και
την κατακι’οωσΙ των αποτελεοματων των αι-’τανωνιοτικων
δισδι,ιασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε..
Οι αιτ α.τσύμενες εγγυητικές επιστολές:
α) για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία ιιποβαλης

προοψαρών για σταθμούς παραγωγότ ηλεκτρικής ενεογειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο Υ.Α και
β) νια την ιοτασκτυή και ενεργοποίηση της σύνδεσης )θέση σε
κανονική ή δοκιμαστική λειτοιιργία) των σταθμών που
επελέγησαν από την αι’ταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν
υπέρ του Υπολαγοριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και
Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 )Λ 179)».
5Λ. «Οι πραθεομίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ που έχουν
επιλεγεί σε διενεργηθείσες ονταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
πραοψσρών παρατείνονται κατά δώδεκα )12) μήνες, εφόσον κατά
τον χοόνο δ,ει’εργειαχ της αντα ωνιε’τικτς διαδικαοίας υποβολής
προσφορων υψίστατο γιο ταν επ’ιλει’έι·τα παρανωγά υποχρέωση
σπάτα θεσμικό πλαίσιο γιο διενέργεια διαγωνιοτικής διαδικασίας
προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη Θέση οε ισχύ του
παροντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωι’ιστικής δισδικασας
υποβολής τιροοψορώ·, πρσβλέι·ιον·ιοι πραθεσμίες υλσποίηαης
ο.,.αθμών μεγαλύτερες κατά δώδεκα )12) μήνες, εψ.άσον κατά ταν
χρόνο διενέργειας της αντσγωνισ’ιικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών υψίσταται γιο ταν επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση
σπάτα θεσμικό πλσίοισ γιο διενέργεια διαγωι’ιοτικής διαδικασίσς
προκειμένου να υλοποιηθεί α σταθμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,ι.
6. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική
διαδικασία υπσβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους
συμμετοχής, υπέρ της ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται με την
απόφαση της Παρ. 3. Η ρ.Α.Ε. με απόφασή της μπορεί να διαθέτει
ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικά /\ογαριασμό Α.Π.Ε. του
άρθρου 143 του ι’. 4001/2011 (Α 179)
7. Η Ε.Α Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ονταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτα στην
ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων α οποίος περιλαμβάνω
καιτη μεαοοτσθμική ΤΑ. ανά κατπγορια στσθμών.
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συμμετοχής, δύναται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών, γιο ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την

τιρούπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρσύντοι αι προϋποθέσεις
των περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του.

προηγούμενου εδοψίου δεν εφαρμόζεται γιο σταθμούς που

αναπτύσσονται σύμφωνα με την παρ. Ι του άρθρου 132 του ν.

4819/2021 (Α 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης γισ

φωτσβαλτα·ικσύς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές της

Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι οποίες

είχαν υποβληθεί μέχρι Τις 28.22019, και οι οποίες είχαν

απορριψθεί λόγω έλλειώης τυπικής πληρότητας, του σικείου

ψοκέλσυ, δύναται να εποναϋπαβληθσύν εντός τεσσάρων (4)

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ουναδευόμενες

από Τα απαιτούμενο δικαιολογητικά. Για τους σταθμούς αυτούς

δεν ελέγχανται σι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ. Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικης διαδικασίας

υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με

τη μαρφή Αειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή
Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνο με τις παραγράψους 3 και 5 του άρθρου 3, η

απαίο διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανό σταθμό απότην

αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσια της ει’ λόγω

αντογωνιστιεής διοδικοαίος.

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,

προκηρύσσεται με απόφαση της ρ.Α.Ε., ατην οποία

καθορίζονται:

α) Τα κριτήριο συμμετοχης και αξιολόγησης,

β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές γιο τη

συμμετοχή ατην ανταγωνιστική διαδικασία καθώς και την

κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης Των σταθμών που

επελέγησαν σε αυτή,

γ) ρήτρες που επιβάλλανται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης

υλοποίησης των έργων,

δ) ει.5ιεότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια της

ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των

ονταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδιο

είναι η Ρ.Α.Ε..

5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ που έχουν

επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες

υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες,

εψόοσν κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής

διαδικασίας υποβολής προσφορών υψίατοτο για τον επιλεγέντα

παραγωγό υποχρέωση από τα θεσμικό πλαίσια γιο διενέργεια

διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο

σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ατην προκήρυξη

κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υπαβαλής προσφορών,

προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης στοθμώι’ μεγαλύτερες

κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργεισςτης

αντογωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται

γιο ταν επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό

πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιατικής διαδικασίας προκειμένου

να υλοποιηθεί ο σταθμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ.

6. Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές: α) γιο τη συμμετοχή

σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών γιο

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. και β) για την κατασκευή και ενεργοποίηση της
σύνδεσης (Θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των

8. Οι κάταχαι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α. που συμμετέχουν στην πρώτη ή και τη
δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
πρααψορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την

ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον
αρμόδια Διαχειριστή, σύμφωνα μετην υπαπαράγροφο 1.1 της παρ.

θταυ άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 )Α’107( γιο την αποδοχή
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην κατηγορία

:τεχναλογία Των σταθμών τους και σι σταθμοίτσυς δεν επιλέγονται
για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή.
Οι κν λόγω κάταχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω
δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο )2)
μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της
ανταγωνιοτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές
ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόφη κατά ταν
υπολογισμό του αριθμού των αντογωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν γιο να
επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από 4.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται
να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις
κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν
αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκριαης

Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα
όλες αι άδειες και εγκρίσεις παυ έχουν χορηγηθεί για τον ει’ λόγω
σταθμό.
8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και
της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π .Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιοτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνετοι
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους
(θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), παυ καθορίζεται με
την οπόψαση της Ρ.Α.Ε. της ποραγράφαυ 5 του παρόντος.
88. Οι κάταχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης γιο
ιβωτοβολταΙκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. Ι του άρθρου 4
του ν. 3468/2006 (Α 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς
τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος
οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των
περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006,
εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) τα
αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ)
έχουν συμμετάσχει αε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία ατην
οποία ανήκουν στα χρονικά διάστημα από την ημεραμηνία
χορήγησης της οριστικής πρσσψοράς σύνδεσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής ταυ αιτήματος πσράταοης και δεν έχουν
επιλεγεί.
Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ
και αι οριστικές προσψορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικά
διάστημα μέχρι και δύο )2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση
Των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιοτικής
διαδικασίας υποβολής πρασψορών που διενεργείται μετά την
ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε
σταθμού.
Σε περίπτωση επιλσγήςτου σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία
που διενεργείτοι μέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής
προσψοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική
προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία ενεργαποίησης της σύνδεσης, όπως ουτή ορίζεται
ατην αντίστοιχη προκήρυξη της ΠΑΕ, με την προϋπόθεση ότι α
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδια Διαχειριστή αίτημα
σύνοψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα οε δύο (2)
μήνες από την οριστική κατακύρωση Των αποτελεσμάτων της
ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προαψαρά
σύνδεσης παύει αυταδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς ούνδεοης.»
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σταθμών που κτιελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία,

κοταιτίπτοεν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του

Ειδικού Λογαριασμού Λ ΠΕ. και Σ.Η.Θ.Υ.Λ. του

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού

Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α 170).

7. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε οιταγωνιστικής

5ιαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην

ιστοσελίδα της, πίνακα απατκλεσμάτων ο οποίας πεοιλαυήάνει

και τη μεσοσταθμική Τ.Δ. ανα Κατηγορία σταθτιώ,.

Επισης, με ανακσινωσεις της παρέχει πληρο.σρίες για

τιρσηγαυμενες διαδικαοιες υποβολής προσασρών, καθώς και

γιο Τα ποσοστα υλοποίησης των έργων που επελέγησαν σε

αυτές

»8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π Ε και Σ Η.Θ.Υ.Α. οι
οποίες λήγουν εντός Του έτους 2010, παρατείνετοι μέχρι τη
διενέργεια της τελευταίας αντογωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών που αντιστοιχεί ατην κατηγορία Του σταθμού τσυ
έτους 2020, με την 1τβσϋπόθεση ότι σι σταθμαί θα έχουν
συμμετάσχει σε τουλάόταν μία αντογωνιστική διαδικασία
υπσβαλής προσφορών του έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής
διάρκειας ισχύος της άϋάίας εγκατάστασης.»

8. Οι κάτογοι στσθυώ\’ παραγωγπς ολεκτρικης ενεργείας απο

Α.Π.Ε. και Σ,Η Ο.γ.Α. του σομυετεχουν στην πρώτη η και τη

δεύτερη ή και Την τριτη α\ταγωνιστικτ. διαδικασία υπσβολης

προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείτοι μετά

την ημερομηνία που υτισβα?,?,σσν την εγνιιττικά επιστολή στον

αρμά5,σ Διαχειριστή, σύμφωνα ιικ Την υποπαρόγρασο 1.1 της

παρ. Του άρθρου πρώτοι του ν. Τ152/2013 )ΑΙΟ7) νια την

αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην

κατηγορία τεχνολογια των στοθμων τους και σι σταθμοί τους

5εν επι?,εγοντοι για ένταξη σε καθεστώς στήρξης με τη μορφή

Δνιτουργ.κής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιοτροψή της

εγγυπτικής επισταλης κατόπιν υποβαλής σχετικού αιτήματος

στον αρμοδισ Διαρκιριστή. Οι κν λογω κάτοχοι σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ,Η,Ο.Υ.Α.

μπορούν ιο ασκήσουν τα ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά

εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική

κατακύρωση του αποτελέσματος της αντογωνιστικής

διαδικασίας υποβολης προσφορών Οι κοινές ανταγωνιστικές

διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόφη κατά τον υπολογισμό Του

αριθμού των αιταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν γιο να επιστραφεί η

εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Α.Π Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται νο

συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσα και στις

κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με την επιστροφή της εγ\’υητικής επιστολής παύουν να Ισχύουν

αυτοδικαίως η άδεια Παρογωγής, η Απόφαση Εγκρισης

Περιβαλλο\τικών Όρων, η άδεια Εγκατάστασης και γενικότερο

όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί γιο τον κν

λόγω σταθμό.

ΕΛ. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και

της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη

σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης

μέσω α.νταγωνιστικής διοδικοσίας υπσβσλής προσφορών,

παροτείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της

σύνδκσής τους (θέση οκ κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία),

που καθορίζεται μκ την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρογράφου 5

του παρόντος.

88. Οι κάτοχοι σριστικών προοφορών σύνδεσης για

ωτοβαλταικούς σταθμούς. που εξαιρούνται από την

υποχρέωση ληφης αδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. Ι

τσυ άρθρου 4 του ν. 3458/2005 (Α 129(, μπορούν εσ υποβάλουν

αίτημα προς τον αρμόδια διαχειριστή γιο την παράταση της

διάρκειας ισχύος οριστικών πρασφορών σύνδεσής τους, κατά

πορνεκλιση των περιπτώσεων β και γ της παρ. 4 του άρθρου 8

του ν. 3455/2005, εφόσον: α( ει διάρκεια ισχύος αυτών λήγει

μετά την 1.1.2019, β( τα αίτημα υπαβολλεται εντός της

διάρκειας ισχύσς αυτών και γ( έχουν συμμετάσχΕι σ

45



αιταγωνιατιτη διαδικασία υπαδολής πραο4’αρων, ς οποια έχει

διενεργηθκι για την κατηγορία ατην οποία ανήκουν ατο χρονικό

διάοτημα από την ημτρσμηνια χορήγησης της οριστικής

πρσαόορας σύνδεσης μέχρι την πμτρσ4ηνια υποβολπς του

αιτήματος παράτασης και δεν έχατεν επιλκγτί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Δέψιοτη υπαδάλλαιτσι άπαξ

και αι οριστικές πρσοψορές αύνδκοης παρατκίνσντσι για

χραι’ικό διάστημα μέχρι και δύα·μήνκς μετά την οριστική

κστσκνρωαη των απαττλταμότω ήξ πσώτης ή της όκιιτκρης

σντσγωνιστικης διαδικασίας υποβολής πρσσ4τσρών που

δικνκργκίται μκτό την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής

πρσαψσράς σύνδταης κόθκ σταθμού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού οκ ανταγωνιστική

διαδικασία που δικνεργείται μέσα στη χρονικη διόρκκισ ισχύος

της οριστικής πρασψοράς σύνδεσης ται της παράτασής της, η

οριστική πρασψσρά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την

καταληκτική ημτρσμηνίσ εντργαπσίησης της σύνδεσης, όπως

αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ρΑΕ, με την

πραυπύθτση ότι α τνδιστράμκνσς υπαβάλκι στσν σρμόδια

Διαχειριστή αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης μτ πλήρη

ψάκελα, μέσο ακ δύο (2) μήνες από την οριστική κατακύρωση

των απατελταμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας,

διασρετιιιά η ασιατική πρσσώσρά σύνδεσης παύει

αυτσδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η τγγυητική επιστσλή για

την αποδοχή της οριστικής πησαψαράς σύνδεσης.

δΓ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών κγκαταστααης σταθμών

παραγωγής ηλτκτρικής ενέργειας από Α.Π Ε. υα, Σ.Η.Ξ.Υ.Α., σι

οποίες λήγαυν εντός του έτους 2219, πααατείνεται μέχρι τη

διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικπς διαδικασίας

υπυβαχής πραασηων νταν αι’τισταιχεί στην κατηγορία ταυ

σταθμσύ ταν κτσυς 2θ2θ, μτ την προϋπόθεση ότι σι αταθ,ισι θα

έχουν σνμμττααχκι οκ τανλάςιστσν μια ανταγωνιστιτη

διαδικασία υπαβσλής πρσσορών που έχει διεξαχθεί εντός της

αρχικής διάρκειας ισχύος της όδκιας εγκατάστασης.

θ. (καταργήθηκε)

Ιθ. )καταργήθηκτ)

11. (καταργήθηκε)

12. (καταργήθηκε)

13. (καταργήθηκε)

14. (καταργήθηκε)

Ιδ. )καταργήθηκκ).τ.

Άρθρα 9

Αιτοσαψήνιση τιμών αιτσζημίωσης ψωταβολτοικών σταθμών

στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά — Τρσττοπαίηση άρθρσυ 99

του ν. 4821/2021

Τα πρώτα εδάψια της ααρ. 1 του άρθρου θθ του ν 4δ21/2021 (Α

134) τροποποιείται ως προς την αναπρασαρμαγή τιμών

απ.αζημίωαης ωταβαλτα·ικών αταθμων στα Μπ

Διασντδτδτμτνα Νησιά! αραστίθτνται τελευταία εδαψια στην

παρ. 1! παρ. ΣΑ και 10 και τα άρθρα διαμορφώνεται ως εξής:

νΑρθρα 99

Άρθρα 99
Ανατιρασαρμογή τιμών αποζημίωσης ψωτοβαλταϊκών σταθμών

στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά
1. Λειτουργούντεςψωταβαλταικαί σταθμαξ που κατά ταν χρόνα
διασύνδεσής τους και θέσης τους ακ λειτουργία θαίσκανταν
εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδτδκμένσ Σύστημα ται σι οποίοι
εμπίπτουν στην υποπαρ. [1 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν.
4254/2θ14 Α 8δ), αποζημιώνανται με βάση τις τιμές του πίνακα
Α του πρώτου άρθρου της ως άνω ναοπαρ. ΓΙ για τα Μη
Διασυνδεδεμένο Σύστηυα, πρσσαυξημέντς κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%), εφόσον η τιμή που αρσεύπτει μττά από αυτό τον
υπολογισμό δεν υπταβαιντι την αντίστοιχη τιμή με τηι’ οποία
απαξημιωνόταν κάθε σταθμός κατά περίπτωση την Ιη ανσυαρίαυ
2014.

Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης ψωτοβυλταικών σταθμών

στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά
1. Δεααυργαύντκς ψωταβολταίκοί σταθμοί! που κατά ταν χρόνσ

διασύνδεσής τους και θέσης τους οκ λκααυργία βρίσκονταν

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζτι από την Ιη Αυγούστου 2021.
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εγκοτεστημέναι στο Μη Διασυνδεδεμένο Συστημα εαι σι οποίοι

ειιπίιιτουν στην υποπαρ. ΙΓΙ της παρ. Γ του πρώτου αρθρου Του

ν. 4254/2014 (Α 55), αποζημιώνονται με βααη τις τιιιες Του

πίνακα Α Του πρώτου άσθρου Της ως άνω υτιοπορ ΓΙ ν,α το Μη

Διασυνδεδεμένο Σύοτημο, προσαυξημένες κοτό ποσοστό δέκα

τοις εκατο (10%). όιδκά στις πεσιπώοειτ όπου η τμή πσιι.

ποακύπτει μετά από οστά τον υπολογιοσό, υπερβαίνει Την

αντίοτοιχη τιμή με την οποία αποζονιωνόταν κάθε σταθμός έήίώ

ίη ανσυορίου 2014 Τότε οτιοζηιιιώνετοι Κατ’ ανώτατο όριο μέ

την τιμή αυτή.

1Α. Ειδικά για τους σταθμούς της πορ. 1 εψορμόζεται η υποπαρ.

1Γ4 της παρ. ΙΓ Του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 με

αυτοδίκαιη επέκταση των συμβάσεων για τρία (3) έτη. Για Τους

σταθμούς που δεν εμτιίιπουν στην παρ. 1 εάορμόζεται η

υποπαρ. Γ4 της ίδιας ποραγράψου.

Ιθ. Οι σταθμοί του παρόντος δύνανται να υποβάλλουν εντός

δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος Του παρόντος,

ανέκκλητη δήλωση στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ότι δεν επιθυμούν

την υττογωγή τους στην παρ. Ι Στην περίπτωση αυτή

εξακολουθεί να εψαρμόζεται η υποπαρ. 1Γ4 της παρ ΙΓ Του

αρθρου πρώτου του ν. 4254/2014

2. Η ισχύς του παρόντος οργίζτι από την Ιη Αυγούσταυ 2021.».
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Αριθ. 299 / 17 / 2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστιρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της
οδηγίας 2012/27,ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό
2018/1999ιΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής ‘Ενωσης και της
Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηαη Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της
Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων
ΙΠ και ΙΧ της οδηγίας 2012/27ΙΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του
δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψόξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την
ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται ιο ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3468/2006 και του
ν.4414ι2016 αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
Ανανεώσιμ ων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπεται. στο πλαίσιο εφαρμογής του ενεργειακού συμψηιρτ.σμού, η
εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
αυτοπαραγωγού σε άλλο χώρο από αυτόν της εγκατάστασης καταναλισκόμενης
ηλεκτρικής ε\’έργειας αυτοπαραγωγού, υπό την προϋπόθεση άμεσης ηλεκτρικής
διασύνδεσης μεταξύ της εγκατάστασης παραγωγής και της εγκατάστασης
κατανάλωσης.

β. Προβλέπεται η μη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης από
αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον δεν
διοχετεύουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα και
η εξαίρεση των εν λόγω σταθμών από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής
Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού. κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί
Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως ειδικότερα ορίζεται.

δ. Προβλέπεται η κατάρτιση. με υπουργική απόφαση, Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες
με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η



κατάρτιση, με κ.ο.α., του εν λόγω προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις και

ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων όπου

στεγάζονται ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
Με την ίδια απόφαση, καθορίζονταιειδικότερα Θέματα εφαρμογής των

προαναφερόμενων (χρονική διάρκεια του πμσ’ράμματος. μέγιστη ισχύς των
φωτοβολταϊκων συστημάτων. αδειοδοτική δαδικασίο, το περιεχόμενο των
συμβάσεων συμψησισμού ηλεκτρικής ενέργειας, όδικαιούχοι κ.λπ.).

Περαιτέρω, καθορίεται η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού (25ετής) και
η τιμή συνομολόγησης αυτής. προβλέπεται δε ότι, για τον κύριο του σωτοβολταϊκού

συστήματος, δεν γεννώ\·ται σορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της
παραγομενης ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης συμυηφισμού.

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα, να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης
τάσης (3ΟΙν) που αφορούν αποκλειστικά σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών, στα

οποία δεν συνδέο\·ται καταναλωτές.
β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εν λόγω παραγωγών (ορισμός

εκπροσώπου του αποκ,ειστικου δικτύου. υπεύθυ\·ου για την ασφαλή λειτουργία και
συ\·τήρηση αυτού. τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων ενέργειας και τον
επιμερισμό της στους παραγωγούς, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
σύνδεσης κ.λπ.).

Υ. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) σε βάρος του εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης σε
περίπτωση λανΘασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού της ηλεκτρικής
ενέργειας.

δ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι σταθμοί, που συνδέονται στο
ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης, εκπροσωπούνται από τον ίδιο Φορέα
Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.). δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.), εφόσον δε πληρούν τις απαιτούμενες

προϋποθέσεις, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

3. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή, από τους κατόχους
σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., της δήλωσης στην εταιρεία Διαχειριστή
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή
στην εταιρεία Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), κατά περίπτωση, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής
ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η επιβολή προστίμου από τις
ανωτέρω εταιρείες σε βάρος κατόχων των εν λόγω σταθμών, ύψους δέκα (10) ευρώ
ανά κιλοβατώρα (Ι0€ΙΛ7) συμβασιοποιημένης ισχύος, για κάθε μήνα καθυστέρησης
υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του
άρθρου 143 του ν.4001/2011.

Σε περίπτωση δε αναδρομικής επανακατάταξης σταθμού στην κατηγορία ΜΕ
(με χρήση ενίσχυσης), επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του
σταθμού από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης), μετά
από συμψηφισμό με το τ[ροαναφερόμενο πρόστιμο.

4α. Αυξάνεται στα 180 Μ\Α (από 140Μ\’ι που ισχύει), το όριο ισχύος για
φωτοβολταΙκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη. και ορίζεται ότι, 3ΟΜ\ εξ αυτών
διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες επιτρέπεται να
υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οκτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα.



Περαιτέρω, ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, από τη χορήγηση της
οριστικής προσφοράς σύνδεσης. για την υποβολή από τους σταθμούς, πλην των
εξαιρουμένων, Δήλωσης Ετοιμότητας γιο Τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε.

β. Ετιανακαθορίζεται Το περιεχόμενο των παρεχόμενων εξουσιοδοτήσεων, με Τις
οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνισττκών διαδικασιών
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςαπό Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.

Τροποποιείται το άρθρο 99 του ν.48212021. με αναδρομική ισχύ από τη\’
Γ.8.2Ο2Ι και ορίζεται ότι, η τιμή αποζημίωσης των σωτοβολταϊκών σταθμών στα
Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία
αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την Γ Ιανουαρίου 2014, με αυτοδίκαιη επέκταση των
σχετικών συμβάσεων για τρία (3) χρόνια.

Παρέχεται το δικαίωμα στους σταθμούς που δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους
στην ανωτέρω ρύθμιση, να υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε.. ε\·τός της τασσόμενης προθεσμίας.

6. Ρυθμίζονται ζητήματα τιμολόγησης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης
διαφορικής προσαύξησης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ..Η.Θ.Υ.Α. (ν.4414/2016).
Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ότι. σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία
τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι
αρνητικο, ήτοι ο κάτοχος των σταθμών οφείλει να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό
Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει
το σχετικό τιμολόγιο προς τον κάτοχο του σταθμού.

Προσδιορίζονται οι τιεραιτέρω ενέργειες της εν λόγω εταιρείας σε περίπτωση
που δεν εξοφληθεί το τιμολόγιο από τον κάτοχο του σταθμού (συμψηιρισμός των
οφειλόμενων ποσών με τα επόμενα τιμολόγια, διαγραφή από το μητρώο σταθμών
κ.λπ.).

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή
πρόκειται να εκδοθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και αφορούν σε
περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, εφόσον τα εν λόγω τιμολόγια δεν
εξοφληθούν εντός της τασσόμενης προθεσμίας (17.12.2021).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται, σύμφωνα με το αρμόδιο
Υπου ργείο, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, που διαχειρίζεται ο
Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενγυήσεων
Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ / ωορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ι. Δαπάνη από: α. την κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων συμψηφισμού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες,

β. την επιστροφή ποσών, μετά από συμψηφισμό με τα πρόστιμο που τους
επιβάλλονται, στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. για την εκπρόθεσμη
υποβολή δήλωσης στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και στη Δ.Ε.Δ .Δ.Η.Ε. Α.Ε σχετικά με την
καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης. Το ύυος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής,
ανέρχεται, κατά την πρώτη ευαρμογή της ρύθμισης, στο συνολικό ποσό των 1,7
εκατ. ευρώ περίπου.
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2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίμων. από τη
ύ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σε κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., λόγω υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης σχετικά με την καταβολή
επενδυτικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά

ΙΙΙ. Επί του τροϋτιολογ μού ττ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε. /
ωορεα Γενικης Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή χρηματικών προστίμων σε
βάρος του εκπροσώπου αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης, σε περίπτωση
λανθασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίος επιμερισμού της μετρούμενης ηλεκτρικής
ενέργειας σε κάθε παραγωγό.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟ[1Α λΡΜλίΟΪ
13.10.2021 1

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 τταρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου -

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11η’ Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ενωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την
τροποποίηση των Παραρτημάτων ΗΙ και ΙΧ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών
αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις
για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καιτου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται επί του Ειδικού
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. / ψορέας Γενικής Κυβέρνησης),
δαπάνη από:

α. Την κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων συμψηψισμού, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής
ισχύος σε κατοικίες,

β. την επιστροψή ποσών, μετά από συμψηψισμό με τα πρόστιμα που τους
επιβάλλονται, στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. για την εκπρόθεσμη υποβολή
δήλωσης στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε σχετικά με την καταβολή επενδυτικής
ενίσχυσης. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής, ανέρχεται, κατά την πρώτη εψαρμογή
της ρύθμισης, στο συνολικό ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. καιΣ.Η.Θ.Υ.Α.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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