
Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για το New Deal με τους παραγωγούς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

 

Το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε στις 7/3/2014 και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου 

«Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999 και 

λοιπές διατάξεις». Στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης 

ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», προβλέπονται τα ακόλουθα:  

α) επανακαθορισμός τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από ήδη λειτουργούντες σταθμούς 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με αντίστοιχη τροποποίηση των τιμών αναφοράς που καθορίζονται στο 

άρθρο 13 ν. 3468/2006 και άρθρο 27Α ν. 3734/2009 (άρθρο 1) 

β) υποχρέωση των παραγωγών να δηλώσουν τα στοιχεία της δημόσιας ενίσχυσης που 

έχουν λάβει μέσω αναπτυξιακού νόμου ή μέσω ένταξης σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2) 

γ) υποχρέωση των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ να εκδώσουν εκπτωτικό-πιστωτικό 

παραστατικό παρέχοντας έκπτωση επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας για 

το 2013. Η έκπτωση αυτή ορίζεται σε 35% για τους παραγωγούς των φ/β σταθμών και σε 

10% για όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (άρθρο 3) 

δ) επέκταση κατά 5 χρόνια των συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού του «ειδικού 

προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα κτίρια» για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ που 

λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια (άρθρο 4)  

ε) τροποποίηση του άρθρου 13 ν. 3468/2006 ως προς τους πίνακες τιμολόγησης ηλεκτρικής 

ενέργειας για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των φ/β σταθμών (άρθρο 5) 

(στ) τροποποίηση του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 με προσθήκη ρύθμισης ως προς το επίπεδο 

συνολικής ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή των οποίων 

ενεργοποιείται η σύνδεση μετά την 1/1/2014 (άρθρο 6)  

(ζ) λοιπές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις θεμάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμπεριλαμβανομένης 

της άρσης της υποχρέωσης για μη μεταβίβαση αγροτικών φ/β σταθμών πριν την 

παρέλευση πενταετίας, των προϋποθέσεων εγκατάστασης φ/β σταθμών και σταθμών 

μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς και της μεταφοράς θέσης εγκατάστασης, 

όπως είχε πρόσφατα τροποποιηθεί με το ν. 4203/2013.  

Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Λοιπές διατάξεις» αφορά τη ρύθμιση θεμάτων 

Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου - ΑΣΦΑ (άρθρο 8) και θεμάτων προσωπικού ΔΕΗ 

Α.Ε. και θυγατρικών της (άρθρο 9), ενώ το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις τελικές και 

μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 10-11).  

Το εν λόγω σχέδιο νόμου θα παραμείνει αναρτημένο στο διαδίκτυο για δημόσια 

διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2014.    


