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1.

Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον

Στα µέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), ο οποίος επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε ότι
αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ακολούθησαν µια σειρά από
τροπολογίες και υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποίησαν παλαιότερες ρυθµίσεις
κυρίως πολεοδοµικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, διαµορφώνοντας
ένα εντελώς νέο επενδυτικό τοπίο. Η γρήγορη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, έφερε
επιπλέον αλλαγές στο θεσµικό επίπεδο µέσα στο 2012, οι οποίες αυτή τη φορά προσπαθούν
να περιορίσουν το ρυθµό ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής, δεδοµένου και του µεγάλου
αριθµού αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί. Οι νέες αυτές ρυθµίσεις περιγράφονται
παρακάτω.

Καταγράφουµε στη συνέχεια ορισµένα κοµβικά σηµεία των ισχυουσών νοµοθετικών
ρυθµίσεων.
Ορίζεται, ως εθνικός στόχος, η κάλυψη µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) του
40% τουλάχιστον της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020.
Αυτό είναι κατ’ αρχήν πολύ θετικό. Το µερίδιο όµως των φωτοβολταϊκών στο µείγµα των
ΑΠΕ, το οποίο καθορίστηκε στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ τον Ιούλιο του 2010 και
εξειδικεύτηκε περαιτέρω µε υπουργική απόφαση τον Σεπτέµβριο του 2010, δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατική δυναµική της αγοράς και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
που έχει εκδηλωθεί. Συγκεκριµένα, ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι η
εγκατάσταση 1.500 µεγαβάτ (MWp) ως το 2014 και συνολικά 2.200 MWp ως το 2020.
Από την ισχύ αυτή, τα 750 MWp έχει αποφασιστεί ότι θα δοθούν στους κατ’ επάγγελµα
αγρότες (500 MWp ως το 2014 και 750 MWp συνολικά ως το 2020) και τα υπόλοιπα θα
κατανεµηθούν σε όλους τους άλλους επενδυτές (1.000 MWp ως το 2014 και 1.450 MWp
συνολικά ως το 2020). Ο οικιακός τοµέας δεν περιλαµβάνεται πρακτικά στα όρια αυτά και
µπορεί να αναπτυχθεί χωρίς περιορισµούς. Να σηµειώσουµε εδώ ότι, από την κοινοτική
νοµοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα αναθεώρησης των ενδεικτικών στόχων για κάθε
τεχνολογία ανά διετία ή και νωρίτερα αν χρειαστεί, και εποµένως µπορεί µελλοντικά να
υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νόµος 3851/2010 απλοποίησε κάποιες από τις παλιές διαδικασίες αδειοδότησης.
Συγκεκριµένα, δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση
(γνωστή και ως “εξαίρεση”) για φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος έως 1 MWp. Για
φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος µεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας
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παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ (και όχι από τον υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως ίσχυε παλαιότερα). Για τα συστήµατα που απαιτείται
άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης η έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας
(οι οποίες εκδίδονται από την αρµόδια Περιφέρεια) όπως και στο παρελθόν. Επίσης, δεν
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτίρια
και οργανωµένους υποδοχείς βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.

Για συστήµατα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεµάχια), δεν
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήµατα έως 500 kWp εφόσον
πληρούνται

κάποιες

προϋποθέσεις.

Για

τα

συστήµατα

αυτά,

απαιτείται

ειδική

περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ”) από την αρµόδια Περιφέρεια,
η οποία, σύµφωνα µε το νόµο, δίνεται σε 20 µέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Για όσα συστήµατα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται ΕΠΟ εφόσον εγκαθίστανται σε
περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100µ από οριογραµµή αιγιαλού) και σε γήπεδα που
γειτνιάζουν σε απόσταση µικρότερη από εκατόν πενήντα (150) µέτρα, µε άλλο γήπεδο για το
οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης
φωτοβολταϊκού σταθµού και η συνολική ισχύς των σταθµών υπερβαίνει τα 500 kWp.
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, αλλά
έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας.
Για φωτοβολταϊκά συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτίρια και έχουν ισχύ έως 100
kWp, δεν απαιτείται ούτε αυτή η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, αλλά αρκεί
πλέον µια απλή γνωστοποίηση προς τη ∆ΕΗ ότι ξεκινά η εγκατάσταση. Η ευνοϊκή αυτή
ρύθµιση αφορά τον οικιακό τοµέα καθώς και τα µικρά και µεσαία συστήµατα που
εγκαθίστανται σε κτίρια επιχειρήσεων.

Στις συµβάσεις σύνδεσης που συνάπτει ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής µε τους φορείς
φωτοβολταϊκών σταθµών που εξαιρούνται από τη λήψη άδειας παραγωγής, καθορίζεται
προθεσµία σύνδεσης στο Σύστηµα ή ∆ίκτυο, η οποία είναι αποκλειστική, και ορίζεται
εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη σύνδεση
εντός της καθορισθείσας προθεσµίας. Το ύψος της εγγύησης αυτής είναι 150 €/kWp.
Από την εγγύηση αυτή απαλλάσσονται όσα έργα αφορούν εγκαταστάσεις σε κτίρια και όσοι
σταθµοί έχουν υπογράψει σύµβαση σύνδεσης πριν τις 4-6-2010 (ηµεροµηνία ισχύος του
νέου νόµου 3851/2010).
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Με νέα απόφαση τον Αύγουστο του 2012 (ΥΑΠΕ/Φ1/2301/16933 & 22302/16934, ΦΕΚ
2317Β/10-08-2012), οι τιµές πώλησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας καθορίζονται
ως εξής:
Συστήµατα επί εδάφους και
στέγες >10 kWp
Έτος

Μήνας

Συστήµατα σε οικιακές &
εµπορικές στέγες
≤10 kWp

(€/kWh)

2011
2012
2013
2014

(€/kWh)

> 100 kWp

≤100 kWp

Φεβρουάριος

0,372

0,419

0,550

Αύγουστος

0,351

0,394

0,550

Φεβρουάριος

0,292

0,328

0,495

Αύγουστος

0,180

0,225

0,250

Φεβρουάριος

0,172

0,215

0,239

Αύγουστος

0,164

0,205

0,228

Φεβρουάριος

0,157

0,196

0,218

Αύγουστος

0,150

0,187

0,208

1,3*µΟΤΣν-1

1,4*µΟΤΣν-1

-4,5% ανά εξάµηνο

Για κάθε έτος ν από το 2015
µΟΤΣν-1= Μέση Οριακή Τιµή
Συστήµατος κατά το
προηγούµενο έτος ν-1
∆ιάρκεια
σύµβασης

20 έτη

25 έτη

Οι τιµές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25%
του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους

Σηµειωτέον ότι, από τον Φεβρουάριο του 2010, δεν υπάρχουν πια επιδοτήσεις για τα
φωτοβολταϊκά από τον αναπτυξιακό νόµο, όπως ίσχυε παλαιότερα. ∆εδοµένης όµως της
διαχρονικής πτώσης των τιµών που αναµένεται να συνεχιστεί µακροχρόνια, οι επενδύσεις
είναι βιώσιµες και κερδοφόρες και µόνο µε την ταρίφα που παρέχεται από το νόµο και
περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ένα ζήτηµα που απασχόλησε στο παρελθόν πολλούς επενδυτές είναι η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Για το θέµα αυτό προβλέπονται τα
εξής: όσοι κατέθεσαν αιτήµατα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης ως τις 30-3-2012,
µπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας
(πλην της Αττικής όπου υπάρχει ολική απαγόρευση). Για νέες αιτήσεις και µέχρι να
καθοριστούν ορισµένες λεπτοµέρειες που αφορούν στη χαρτογράφηση και οριοθέτηση της
γης υψηλής παραγωγικότητας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε
γήπεδα που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
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Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού υπερβαίνουν τα 2,5
µ. από τη στάθµη του φυσικού ή τεχνητά διαµορφωµένου εδάφους των γηπέδων, οι βάσεις
στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να είναι πιστοποιηµένες ως προς την
αντοχή τους σε ακραίες ανεµοπιέσεις από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα, σύµφωνα µε
τον Ευρωκώδικα ή το πρότυπο DIN ή άλλο αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο ή, εναλλακτικά, να
υπάρχει για αυτές δήλωση στατικής επάρκειας από διπλωµατούχο µηχανικό, και τα στοιχεία
συνυποβάλλονται µε τα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας.
Επιπλέον, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι ο εξοπλισµός που θα
χρησιµοποιηθεί είναι ο συγκεκριµένος πιστοποιηµένος εξοπλισµός.
Σε εντός σχεδίου περιοχές, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε
αδόµητα οικόπεδα, καθώς αυτές αποτελούν κατασκευές που χρησιµοποιούνται για την
άµεση ή έµµεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους και επιπλέον
εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής ως ενεργητικά συστήµατα εξοικονόµησης
ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 19 και 44 του ν. 1577/1985 “Περί Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού” (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων πάνω σε κτίρια για ισχύ µεγαλύτερη
των 100 kWp, απαιτείται η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.5219/3.2.2004 (ΦΕΚ ∆΄ 114/17.2.2004) υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και απαιτείται η συνυποβολή δήλωσης στατικής
επάρκειας του κτιρίου πάνω στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπογεγραµµένη από
διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό.

2.

Αναστολή αδειοδότησης για ορισµένες κατηγορίες φωτοβολταϊκών

∆εδοµένου του µεγάλου ενδιαφέροντος και του σηµαντικού αριθµού αιτήσεων που
κατατέθηκαν, τον Αύγουστο του 2012 υπήρξε υπουργική απόφαση µε την οποία
αναστέλλεται προσωρινά η αδειοδοτική διαδικασία για ορισµένες κατηγορίες
φωτοβολταϊκών. Συγκεκριµένα, υπάρχει αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις εξής
κατηγορίες έργων:
1. Αιτήσεις για έργα ισχύος µεγαλύτερης του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει ήδη
άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, µέχρι την άρση της αναστολής, δεν θα δέχεται νέες
αιτήσεις για άδεια παραγωγής και δεν θα συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.
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2. Αιτήσεις για έργα ισχύος µικρότερης ισχύος του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει
ήδη προσφορά όρων σύνδεσης. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής (∆Ε∆∆ΗΕ), µέχρι την άρση της
αναστολής, δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για παροχή προσφοράς όρων σύνδεσης και δεν θα
συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.

∆εν αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος
έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για µεγάλα έργα φωτοβολταϊκών
που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία fast track.
Παράλληλα, η ΡΑΕ έχει κηρύξει την Πελοπόννησο ως περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπτυξης του δικτύου στην
Πελοπόννησο (κάτι που θα απαιτήσει δυστυχώς πολύ χρόνο), δεν θα γίνονται δεκτές άλλες
αιτήσεις για έργα ΑΠΕ στην περιοχή πέραν αυτών που εκκρεµούν. Η απόφαση αυτή
καλύπτει και τον οικιακό τοµέα.

3.

Νέες επενδύσεις

Για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τώρα µία επένδυση στα φωτοβολταϊκά,
ισχύουν τα εξής:

5.1.

Οικιακά συστήµατα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων στον οικιακό-κτιριακό τοµέα. Με το πρόγραµµα αυτό δίνονται κίνητρα µε τη
µορφή ενίσχυσης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής να
κάνει απόσβεση του συστήµατος που εγκατέστησε και να έχει και ένα λογικό κέρδος.
Αφορά οικιακούς καταναλωτές που επιθυµούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος
έως 10 κιλοβάτ (kWp) στο δώµα ή τη στέγη νοµίµως υφισταµένου κτιρίου,
συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και
βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθµευσης. Για να ενταχθούν
στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται
το φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Το πρόγραµµα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που
εγχέεται στο ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων
6

επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού και σε
ειδικότερους όρους δόµησης που ισχύουν για την περιοχή.
H τοποθέτηση των ανωτέρω συστηµάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν
εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης (των περιπτώσεων δ, ε
και στ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει), για το χρονικό
διάστηµα διατήρησής τους και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία.

Από τον Σεπτέµβριο του 2010, το Πρόγραµµα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως µέγιστη ισχύς
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ορίζεται, για την
ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε το Σύστηµα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για
τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5 kWp. Η ∆ΕΗ µπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση
φωτοβολταϊκού µόνο σε ορισµένες περιοχές, τα δίκτυα των οποίων έχουν χαρακτηρισθεί ως
κορεσµένα από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ως “κατοικία” στο πλαίσιο του Προγράµµατος εννοείται το κτίριο της µόνιµης διαµονής του
ενδιαφερόµενου. Μπορεί επιπλέον να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστηµα (στο πλαίσιο του
Προγράµµατος) και στην εξοχική κατοικία. Το πρόγραµµα αφορά σε ήδη υπάρχουσες
κτιριακές εγκαταστάσεις και όχι σε κατασκευές που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Ένα ερώτηµα που τίθεται συχνά είναι αν µπορεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος να
τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστηµα σε πέργκολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία
οικοδοµής. Σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται σε
σταθερά και συγκεκριµένα σηµεία των κτιρίων. Στις πέργκολες ως κατασκευές στήριξης των
φυτών και µόνο και στις τέντες ως µη σταθερές κατασκευές, δεν επιτρέπεται η επικάλυψη
από

οποιοδήποτε

υλικό

µόνιµο

ή

προσωρινό

(σχετική

εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩ∆Ε

54435/ΕΓΚ.39/1998).
∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία
έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το
φωτοβολταϊκό σύστηµα, και τα οποία χρησιµοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους ή ως
στέγαση της δραστηριότητάς τους, αντίστοιχα.
Σηµειωτέον

ότι

στην

περίπτωση

µεταβολής

στο

πρόσωπο

του

κυρίου

του

φωτοβολταϊκού λόγω µεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου
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βρίσκεται εγκατεστηµένο το φωτοβολταϊκό σύστηµα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύµβαση
Συµψηφισµού.
Για τις πολυκατοικίες θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να συµφωνήσουν
εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόµατος όλων
των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής). Σε κάθε
πολυκατοικία µπορεί να µπει ένα µόνο σύστηµα. Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι
του χώρου αυτού θέλουν να την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που
δεν έχει δικαιώµατα στην ταράτσα, µπορούν να το κάνουν. Αν το σύστηµα µπει σε
στέγαστρο βεράντας διαµερίσµατος, προφανώς µπορούν να µπουν περισσότερα του ενός
συστήµατα σε µια πολυκατοικία.

Όλη η παραγόµενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της
∆ΕΗ και ο οικιακός µικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται γι’ αυτή µε βάση τη
συµφωνηθείσα τιµή πώλησης, τιµή που είναι εγγυηµένη για 25 χρόνια. Για το λόγο αυτό ο
οικιακός µικροπαραγωγός ενέργειας υπογράφει µια σύµβαση (“Σύµβαση Συµψηφισµού”
όπως λέγεται) µε τη ∆ΕΗ ή άλλο εναλλακτικό πάροχο αν δεν είναι πελάτης της ∆ΕΗ. Ο
οικιακός µικροπαραγωγός ενέργειας συνεχίζει να αγοράζει ρεύµα από τη ∆ΕΗ (ή τον
εναλλακτικό του πάροχο) και να το πληρώνει στην τιµή που το πληρώνει και σήµερα
(περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ θα
εγκαταστήσει ένα νέο µετρητή για να καταγράφει την παραγόµενη ενέργεια. Αν, για
παράδειγµα, στο δίµηνο το φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 300 € και στο
κτίριο καταναλώνεται ενέργεια αξίας 100 €, θα έρθει πιστωτικός λογαριασµός 200 €, ποσό
που θα καταθέσει η ∆ΕΗ στον τραπεζικό λογαριασµό του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.

∆ύο είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραµµα:
1. Να έχει µετρητή της ∆ΕΗ στο όνοµά του (ή στον κοινόχρηστο λογαριασµό της
πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Να καλύπτει µέρος των αναγκών σε ζεστό νερό από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
(π.χ. ηλιακό θερµοσίφωνα, βιοµάζα, γεωθερµική αντλία θερµότητας).
Μια ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση είναι ότι ο οικιακός παραγωγός ηλιακού ηλεκτρισµού
δεν θεωρείται πια επιτηδευµατίας, µε άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγµα βιβλίων
στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον
κύριο του φωτοβολταϊκού συστήµατος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της
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ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχει ο οικιακός
µικροπαραγωγός από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.
Για την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών, δεν απαιτείται πλέον καµία άδεια (µε
εξαίρεση διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισµούς όπου απαιτείται η έγκριση της
Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου [ΕΠΑΕ]). Σύµφωνα µε την ΥΑ
36720/25-8-2010 “Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών
συστηµάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισµούς” (ΦΕΚ 376/6-92010) δεν χρειάζεται πλέον ούτε η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία,
όπως ίσχυε µέχρι πρότινος. Απλώς γνωστοποιεί κανείς την έναρξη εργασιών στη ∆ΕΗ όταν
καταθέτει εκεί φάκελο για σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο.
Εκτός από τη ∆ΕΗ, µπορεί κανείς να πουλά την παραγόµενη από το φωτοβολταϊκό
ενέργεια και σε εναλλακτικό πάροχο και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:
- κάνει αίτηση στη ∆ΕΗ
- υπογράφει Σύµβαση Σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ
- υπογράφει Σύµβαση Συµψηφισµού µε τον εναλλακτικό πάροχο.

Όταν το φωτοβολταϊκό µπει σε λειτουργία, ο πελάτης λαµβάνει ανά τετράµηνο εκκαθαριστικό
λογαριασµό από τον εναλλακτικό πάροχο, όπου εκεί συµψηφίζεται το έσοδο από την
ενέργεια του φωτοβολταϊκού, ακριβώς µε την ίδια λογική που ακολουθείται από τη ∆ΕΗ. Το
έσοδο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού, είτε στη ∆ΕΗ είτε σε
εναλλακτικό πάροχο, είναι ακριβώς το ίδιο.

Για την τράπεζα, δεν έχει διαφορά αν ο πελάτης θέλει να συµβληθεί µε τη ∆ΕΗ ή µε
εναλλακτικό πάροχο, δηλαδή οι αιτήσεις των πελατών για δανειοδότηση αξιολογούνται και
διαχειρίζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Στην περίπτωση που ο κύριος του φωτοβολταϊκού αλλάξει προµηθευτή για την
ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών του στο κτίριο, λήγει αυτοδικαίως η Σύµβαση
Συµψηφισµού και συνάπτεται νέα Σύµβαση Συµψηφισµού για το υπολειπόµενο εκ των είκοσι
πέντε (25) ετών διάστηµα µεταξύ κυρίου του φωτοβολταϊκού και του νέου προµηθευτή.
5.2.

Μικρές εφαρµογές έως 10 kWp σε στέγες επιχειρήσεων

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων στον κτιριακό τοµέα. Με το πρόγραµµα αυτό δίνονται κίνητρα µε τη µορφή
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ενίσχυσης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε η µικρή επιχείρηση να κάνει
απόσβεση του συστήµατος που εγκατέστησε και να έχει και ένα λογικό κέρδος.
Το πρόγραµµα αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp) στο δώµα ή τη στέγη νοµίµως υφισταµένου
κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων,
καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθµευσης. Για να
ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα. Πολύ µικρή επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί
έως και 9 άτοµα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως.

Από τον Σεπτέµβριο του 2010, το Πρόγραµµα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως µέγιστη ισχύς
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ορίζεται, για την
ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε το Σύστηµα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για
τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5 kWp. Η ∆ΕΗ µπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση
φωτοβολταϊκού µόνο σε ορισµένες περιοχές, τα δίκτυα των οποίων έχουν χαρακτηρισθεί ως
κορεσµένα από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Όλη η παραγόµενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της
∆ΕΗ και ο µικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται γι’ αυτή µε βάση τη συµφωνηθείσα τιµή
πώλησης, τιµή που είναι εγγυηµένη για 25 χρόνια. Για το λόγο αυτό ο µικροπαραγωγός
ενέργειας υπογράφει µια σύµβαση (“Σύµβαση Συµψηφισµού” όπως λέγεται) µε τη ∆ΕΗ ή
άλλο εναλλακτικό πάροχο αν δεν είναι πελάτης της ∆ΕΗ. Ο µικροπαραγωγός ενέργειας
συνεχίζει να αγοράζει ρεύµα από τη ∆ΕΗ (ή τον εναλλακτικό του πάροχο) και να το πληρώνει
στην τιµή που το πληρώνει και σήµερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη
αυτό σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο µετρητή για να καταγράφει την
παραγόµενη ενέργεια. Αν, για παράδειγµα, στο δίµηνο το φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική
ενέργεια αξίας 500 € και στο κτίριο καταναλώνεται ενέργεια αξίας 300 €, θα έρθει πιστωτικός
λογαριασµός 200 €, ποσό που θα καταθέσει η ∆ΕΗ στον τραπεζικό λογαριασµό του
ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.
Μία είναι η προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραµµα: να µην έχει πάρει η
επιχείρηση κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά
προγράµµατα.

Τα όποια έσοδα έχει η επιχείρηση από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται, µε την
προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού.
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Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη
που διανέµονται.
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αυτής της ισχύος σε κτίρια, δεν απαιτείται πλέον
καµία άδεια (µε εξαίρεση διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισµούς όπου απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου [ΕΠΑΕ]). Σύµφωνα µε την
ΥΑ 36720/25-8-2010 “Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και
ηλιακών συστηµάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισµούς” (ΦΕΚ
376/6-9-2010) δεν χρειάζεται πλέον ούτε η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας από την
Πολεοδοµία, όπως ίσχυε µέχρι πρότινος. Απλώς γνωστοποιεί κανείς την έναρξη εργασιών
στη ∆ΕΗ όταν καταθέτει εκεί φάκελο για σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο.

Σηµειώνουµε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος άνω των 10 kWp σε εµπορικέςβιοµηχανικές στέγες, διέπεται από άλλους κανόνες και ισχύουν γι’ αυτά τα συστήµατα άλλα
κίνητρα.

Ένα ερώτηµα που τίθεται συχνά είναι αν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού
συστήµατος από τον κύριο κτιρίου το οποίο νοικιάζει σε πολύ µικρή επιχείρηση για την
στέγασή της. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προγράµµατος, η µικρή ισχύς των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόµενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτή που
απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού
συστήµατος. Πρόθεση δηλαδή του Προγράµµατος είναι οι ενδιαφερόµενοι (κύριοι των
κτιρίων) µε απλές σχετικά διαδικασίες, να µπορούν να παράγουν µε ευνοϊκούς όρους την
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία των κατοικιών που διαµένουν ή πολύ
µικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν. Κατά συνέπεια το φωτοβολταϊκό σύστηµα
επιτρέπεται να τοποθετηθεί από τον κύριο του κτιρίου µόνο εάν διαµένει ο ίδιος ή
στεγάζει την πολύ µικρή επιχείρησή του, σε αυτό.

Στην περίπτωση που µια πολύ µικρή επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί οικοπέδου
το οποίο έχει µισθώσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, επιτρέπεται η τοποθέτηση
φωτοβολταϊκού συστήµατος από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Κι αυτό γιατί τα οφέλη του
προγράµµατος πρέπει να καρπωθεί ο κύριος του συγκεκριµένου κτιρίου, δηλαδή η µικρή
επιχείρηση-χρήστης του κτιρίου. Πιθανότατα στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου (δηλαδή η ∆ΕΗ) θα ζητήσει τεκµηρίωση της διάρκειας χρήσης του κτιρίου για την
απαραίτητη χρονική περίοδο της Σύµβασης Συµψηφισµού.
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5.3.

Μικρές εφαρµογές έως 10 kWp σε στέγες κτιρίων του ∆ηµοσίου και µη
κερδοσκοπικών οργανισµών

Με βάση το νέο νόµο για τις ΑΠΕ, τα κίνητρα και οι όροι που ισχύουν για τον οικιακό-κτιριακό
τοµέα, ισχύουν πλέον και για κτίρια όπου στεγάζονται Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το
φωτοβολταϊκό σύστηµα. Το δικαίωµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κτίριο
ιδιοκτησίας Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει
διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, µετά από συναίνεση του
κυρίου του κτιρίου. Οι συµβάσεις σύνδεσης και συµψηφισµού συνάπτονται µε τον διαχειριστή
του κτιρίου, που θεωρείται στη συγκεκριµένη περίπτωση κύριος του φωτοβολταϊκού
συστήµατος. Ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, όσος είναι ο αριθµός των παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος που
υφίστανται στις σχολικές εγκαταστάσεις του οικείου ∆ήµου.

Αν οι παραπάνω οργανισµοί επιθυµούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστηµα µε ισχύ
µεγαλύτερη των 10 kWp, θα πρέπει να το κάνουν ως επιχειρηµατική δραστηριότητα (να το
αναλάβει π.χ. µία αναπτυξιακή εταιρία ενός ∆ήµου) και προφανώς µε τα κίνητρα που
ισχύουν και για τους υπόλοιπους επιχειρηµατίες.
5.4.

Εµπορικές-βιοµηχανικές στέγες

Ο Ν.3851/2010 και η ΥΑ 36720/25-8-2010 (ΦΕΚ 376/6-9-2010) επιτρέπουν την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων κάθε ισχύος στο δώµα ή τη στέγη νοµίµως
υφισταµένου κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και
σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι
στάθµευσης. Για τα συστήµατα αυτά δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ
για συστήµατα ισχύος έως 1 MWp δεν απαιτείται και άδεια παραγωγής ή άλλη
διαπιστωτική απόφαση. Για συστήµατα >1 MWp απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ
(η οποία συνοδεύεται και από δύο ακόµη άδειες: την άδεια εγκατάστασης και την άδεια
λειτουργίας τις οποίες εκδίδει η αρµόδια Περιφέρεια).

Για συστήµατα µε ισχύ από 10 kWp έως 100 kWp τα µόνα βήµατα που απαιτούνται είναι η
προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε
τον ΛΑΓΗΕ.
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Για συστήµατα µε ισχύ από 100 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήµατα που απαιτούνται
είναι η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, η προσφορά όρων
σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ΛΑΓΗΕ.
Για συστήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη από 1 MWp τα βήµατα που απαιτούνται είναι η
έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την
Περιφέρεια, έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, προσφορά
όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ, υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ΛΑΓΗΕ και
τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια.

Τα παραπάνω ισχύουν µόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο, αφού τα αυτόνοµα νησιωτικά δίκτυα
θεωρούνται κορεσµένα και θα υπάρχουν κατά διαστήµατα ειδικές ρυθµίσεις γι’ αυτά. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, µιλάµε πάντα για συστήµατα µε ισχύ
µικρότερη των 100 kWp.

Για την κατηγορία αυτή ισχύουν από τον Αύγουστο του 2012 οι περιορισµοί που έθεσε η
υπουργική απόφαση περί αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης. ∆ηλαδή, δεν µπορούν
να προχωρήσουν οι εξής επενδύσεις:
1. Αιτήσεις για έργα ισχύος µεγαλύτερης του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει ήδη
άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, µέχρι την άρση της αναστολής, δεν θα δέχεται νέες
αιτήσεις για άδεια παραγωγής και δεν θα συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.
2. Αιτήσεις για έργα ισχύος µικρότερης ισχύος του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει
ήδη προσφορά όρων σύνδεσης. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής (∆Ε∆∆ΗΕ), µέχρι την άρση της
αναστολής, δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για παροχή προσφοράς όρων σύνδεσης και δεν θα
συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.
5.5.

Φωτοβολταϊκοί σταθµοί επί εδάφους

Για συστήµατα µε ισχύ έως 500 kWp τα βήµατα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση
απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την
Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωµένων υποδοχέων
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την
Πολεοδοµία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης
αγοροπωλησίας µε τον ΛΑΓΗΕ.
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Για συστήµατα µε ισχύ έως 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήµατα που απαιτούνται
είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από
την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, η
προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε
τον ΛΑΓΗΕ.

Για συστήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη από 1 MWp τα βήµατα που απαιτούνται είναι η
έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την
Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση εργασιών
δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ,
υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ΛΑΓΗΕ και τελικά έκδοση άδειας
λειτουργίας από την Περιφέρεια.

Για την κατηγορία αυτή ισχύουν από τον Αύγουστο του 2012 οι περιορισµοί που έθεσε η
υπουργική απόφαση περί αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης. ∆ηλαδή, δεν µπορούν
να προχωρήσουν οι εξής επενδύσεις:
1. Αιτήσεις για έργα ισχύος µεγαλύτερης του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει ήδη
άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, µέχρι την άρση της αναστολής, δεν θα δέχεται νέες
αιτήσεις για άδεια παραγωγής και δεν θα συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.
2. Αιτήσεις για έργα ισχύος µικρότερης ισχύος του 1 MWp τα οποία δεν έχουν λάβει
ήδη προσφορά όρων σύνδεσης. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής (∆Ε∆∆ΗΕ), µέχρι την άρση της
αναστολής, δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για παροχή προσφοράς όρων σύνδεσης και δεν θα
συνεχίσει την εξέταση εκκρεµουσών αιτήσεων.

6. Παλιές αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
Ο νόµος 3851/2010 επιτάχυνε τις διαδικασίες για τις παλιές αιτήσεις που είχαν
κατατεθεί στη ΡΑΕ για έκδοση άδειας παραγωγής. Κι αυτό γιατί µε το νόµο αυτό
καταργήθηκε η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ) και η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται πλέον σε ένα ενιαίο στάδιο, αυτό της
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Έτσι, όσες αιτήσεις για άδεια παραγωγής
βρίσκονταν στο στάδιο της ΠΠΕΑ, έχοντας περάσει θετικά τα υπόλοιπα κριτήρια
αξιολόγησης της ΡΑΕ, έλαβαν άδεια παραγωγής.
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Όσοι φωτοβολταϊκοί σταθµοί (κυρίως “εξαιρέσεις”) βρίσκονταν στο στάδιο της ΕΠΟ και δεν
συνεχίζουν να έχουν τέτοια υποχρέωση µε βάση τη νέα νοµοθεσία, θα πρέπει να λάβουν
τώρα µόνο τη βεβαίωση απαλλαγής από την Περιφέρεια και να προχωρήσουν στο
επόµενο στάδιο (προσφορά όρων σύνδεσης). Σηµειωτέον ότι η βεβαίωση αυτή πρέπει να
δοθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή της οικείας Περιφέρειας, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή
χορηγηθείσα.
Ο κάτοχος άδειας παραγωγής µπορεί, µετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, να µεταβιβάζει
την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Αντίθετα, οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί που
απαλλάσσονται από άδεια παραγωγής, δεν επιτρέπεται να µεταβιβάζονται πριν από την
έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µεταβίβασή τους σε νοµικά
πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση
κατέχεται εξ ολοκλήρου από το µεταβιβάζον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Ειδικά για τους
φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εγκαθίστανται από κατ’ επάγγελµα αγρότες, δεν
επιτρέπεται η µεταβίβασή τους πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας
τους, εκτός αν πρόκειται για µεταβίβαση λόγω κληρονοµικής διαδοχής.

Τελευταία ενηµέρωση:24-8-2012
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