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19.02.2014 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ 

 

Με δύο πρόσφατους νόµους, το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/2013) και το Ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/2013), εισήχθησαν νέες ρυθµίσεις και τροποποιήθηκαν 
ισχύουσες διατάξεις σε σχέση µε θέµατα ΑΠΕ.  

Οι κυριότερες ρυθµίσεις αφορούν την άδεια και θέση εγκατάστασης των σταθµών, 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών από αυτοπαραγωγούς και την παράταση 
της αναστολής αδειοδότησης έως το τέλος του 2014. Επίσης, καθορίζεται ενιαία 
αύξηση των τιµών του πίνακα τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 13 
παρ. 1 του ν. 3468/2006.   

Άδειες εγκατάστασης, άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4203/2013 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4203/2013, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 
10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ µε ισχύ 2 
έτη και µπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, αρχικά για 2 έτη και στη συνέχεια για 
18 επιπλέον µήνες.  

Οι προϋποθέσεις διετούς παράτασης είναι οι ακόλουθες:  

α) να έχουν εκτελεστεί έργα υποδοµής του έργου ή και έργα σύνδεσης που 
αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών ή 

β) να έχουν συναφθεί οι συµβάσεις για την προµήθεια του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ή να έχουν εκτελεστεί 
δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του κόστους αγοράς αυτού ή  
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γ) να υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης 
για τη νόµιµη εκτέλεση του έργου ή 

δ) να υφίσταται υποχρέωση από το θεσµικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο. 

Για τη δεύτερη παράταση 18 µηνών απαιτούνται τα εξής: 

α) να έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης ή 

β) να υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης 
για τη νόµιµη εκτέλεση του έργου. 

Αν το χρονικό διάστηµα της ισχύος της άδειας εγκατάστασης παρέλθει χωρίς την 
υποβολή αιτήµατος έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού, ανακαλείται η 
άδεια παραγωγής, παύει η ισχύς των σχετικών συµβάσεων και κινείται διαδικασία 
επιβολής κυρώσεων.  

Η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται αν µέχρι την παρέλευση του χρονικού 
διαστήµατος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των 
παρατάσεων, έχει εκτελεσθεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης. Σε αυτή την περίπτωση κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και 
χορηγείται νέα άδεια εγκατάστασης κατόπιν τροποποίησης της άδειας παραγωγής 
και υποβολής σχετικού αιτήµατος του κατόχου της άδειας παραγωγής.  

 

Μεταφορά θέσης εγκατάστασης, άρθρο 3 ν. 4203/2013 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4203/2013, αν µετά τη χορήγηση της άδειας 
παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ µεταβληθεί το νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο 
χωροθέτησης µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθµού στη 
θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου 
εγκατάστασης, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τροποποίησης της άδειας 
παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα. Η νέα θέση εγκατάστασης 
πρέπει να είναι εντός ζώνης 5 χιλιοµέτρων από τα όρια της περιοχής, στην οποία 
βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4203/2013).  

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών από αυτοπαραγωγούς, άρθρο 6 παρ. 2 
ν. 4203/2013 

Με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4203/2013 προστέθηκε το άρθρο 14Α στο Ν. 
3468/2006, µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών 
από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο ∆ίκτυο. Σε 
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα µπορεί ο 
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∆ιαχειριστής του ∆ικτύου να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ. Το 
πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό µεταξύ παραγόµενης 
ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο και καταναλισκόµενης ενέργειας διοχετεύεται στο 
∆ίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Ο 
τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων συµψηφισµού 
ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται µε υπουργική απόφαση.   

Οι εν λόγω σταθµοί δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, 
οι οποίες αφορούν την τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ενώ εξαιρούνται από την αναστολή αδειοδότησης βάσει 
του άρθρου 1 παρ. 3 περίπτωση β΄ του ν. 3468, όπως ισχύει (βλ. παρακάτω 
σχετικά). Επιπλέον, το νέο άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 ρυθµίζει και τις περιπτώσεις 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο 
διευρωπαϊκών προγραµµάτων.  

Τιµές αποζηµίωσης ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ, άρθρο 7 παρ. 1 ν. 4203/2013 

Με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4203/2013, όπως τροποποιεί το άρθρο 13 παρ. 6 
εδάφιο α΄ του ν. 3468/2006, ορίζεται ότι οι τιµές του Πίνακα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 του ν. 3468/2006 αυξάνονται ενιαία κατ' έτος σε ποσοστό 25% επί του 
δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Αναστολή σύναψης συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης για φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς, άρθρο 55 παρ. 1-4 ν. 4223/2013 

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ. 1-4 του ν. 4223/2013, αναστέλλεται έως 31/12/2014 η 
σύναψη συµβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών, καθώς και η σύναψη 
πώλησης που συνάπτεται µε τον ΛΑΓΗΕ και τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Εξαιρούνται οι περιπτώσει για τις οποίες είχε κατατεθεί 
µέχρι τις 9/5/2013 πλήρης φάκελος για την υπογραφή της σύµβασης πώλησης. Κατά 
τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013, η αναστολή σύναψης 
των εν λόγω συµβάσεων µπορεί να αίρεται πριν από τις 31/12/2014 µε σχετική 
υπουργική απόφαση.  

Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του παραπάνω άρθρου, από την αναστολή της 
αδειοδότησης εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην 
κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1079/2009), καθώς 
και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία του 
αυτοπαραγωγού και αποτελούν µέρος επιχειρηµατικού σχεδίου που 
συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


