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Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟ
Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
1.Γενικά
- Εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2020
- Σηµαντικές αλλαγές στην µέχρι τώρα ισχύουσα αδειοδοτική διαδικασία
-

Αύξηση περιπτώσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
Κατάργηση απόφασης εξαίρεσης
Αρµόδια αρχή η ΡΑΕ
Παράλληλη αντί σειριακή διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Περιορισµός των περιβαλλοντικών µελετών σε 1 από 2
Αύξηση περιπτώσεων εξαίρεσης από υποχρέωση λήψης περιβαλλοντικής άδειας (Ε.Π.Ο.)

- Νέος πίνακας τιµολόγησης
- Παροχή κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΝΕΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
2. Επιµέρους ρυθµίσεις ειδικά για τα φ/β
- Απαλλαγή από άδεια παραγωγής µέχρι 1 MW
- Απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση µέχρι 500 kW
- Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας αντί οικοδοµικής άδειας
- Επιτρεπτή η εγκατάσταση σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, µε
περιορισµούς
- ∆ιατήρηση τιµών πώλησης, µε εξαίρεση τα µικρά έργα στα µη διασυνδεδεµένα
νησιά

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟ
Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
3. Εγκατάσταση φ/β και άλλων συστηµάτων ΑΠΕ σε κτίρια
- Απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση ανεξαρτήτως ισχύος
- ∆υνατότητα έκδοσης ΥΑ για αντικατάσταση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής
κλίµακας µε απλή γνωστοποίηση
- Απαλλαγή από ειδικό τέλος 3%
- Προσθήκη στο Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης φ/β συστηµάτων σε κτίρια της
περίπτωσης ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- Άµεσα δυνατή η κατάθεση νέων αιτήσεων

Β. ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
1.Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικούς σταθµούς
- Κοινή

MW)

αντιµετώπιση µε φ/β σταθµούς ως προς τα όρια απαλλαγής από άδεια παραγωγής (1

- Κοινή αντιµετώπιση µε φ/β σταθµούς ως προς τα όρια απαλλαγής από περιβαλλοντική άδεια
(500 kW)
- Αλλαγή τιµολόγησης: Ενιαία τιµή 264,85 €/ΜWh ανεξαρτήτως ισχύος και τόπου
εγκατάστασης, ειδική τιµή 284,85 €/ΜWh για την περίπτωση σταθµών µε σύστηµα
αποθήκευσης, που εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονοµαστικό φορτίο
- ∆ιάρκεια Σύµβασης Πώλησης 25 έτη αντί 20 έτη
- ∆ιάρκεια Άδειας Λειτουργίας 25 έτη αντί 20 έτη

Β. ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
2. Χρήση ηλιοθερµικών σταθµών στην ενεργειακή θωράκιση κτιρίων
- Άρθρο 10 του νέου ν/σ τροποποιεί το ν. 3661/2008
- Υποχρεωτική κάλυψη σε όλα τα νέα κτίρια των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρήσης σε
ποσοστό 60% από ηλιοθερµικά συστήµατα
- Στόχος µέχρι 31.12.2019 για κάλυψη του συνόλου της πρωτογενούς ενεργειακής
κατανάλωσης των νέων κτιρίων µε ΑΠΕ, συµπαραγωγή, τηλεθέρµανση ή αντλίες
θερµότητας (µέχρι 31.12.2014 για κτίρια του δηµοσίου)
- Χρηµατοδότηση δράσεων ενεργειακής θωράκισης κτιρίων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων
- Παροχή εξουσιοδότησης για προκήρυξη προγραµµάτων ενεργειακών παρεµβάσεων στον
κτιριακό τοµέα.
- Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

