Ψηφίστηκε την 15/1/09 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά, με πρόβλεψη δεσμευτικού
χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης των φακέλων – αιτήσεων και σταδιακή μείωση των τιμών
εισόδου στο σύστημα από τον Αύγουστο του 2010.
Σύμφωνα με το νόμο οι δύο σημαντικότερες διατάξεις του που αφορούν άμεσα τους ενδιαφερόμενους επενδυτές είναι:
1. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των φακέλων – αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Πιο συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα για χορήγηση άδειας
παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, προβλέπει την αξιολόγηση και εξαίρεση
αντίστοιχα μέχρι :
την 28-2-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007,
την 30-4-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και
την 31-12-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008.
2. Νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, με σταδιακής μείωσης των τιμών εισόδου στο
σύστημα από τον Αύγουστο του 2010. Οι τιμές αυτές θα είναι εγγυημένες για μια 20ετία (και για τα παλιά συμβόλαια
που τρέχουν ήδη) και θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού της περασμένης χρονιάς. Οι τιμές αυτές
κλειδώνουν με την υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά)
και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιπλέον 18 μηνών για την υλοποίηση του έργου με χρήση αυτής της τιμής. Αν το
έργο καθυστερήσει πάνω από 18 μήνες, θα πάρει την τιμή που ισχύει τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές έως και το 2011.
3. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών.
Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς γίνεται με βάση τα στοιχεία του
ακόλουθου πίνακα (€/MWh):

Οι υποψήφιοι επενδυτές που αναμένουν τις άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής θα πρέπει άμεσα να κινηθούν για την
έκδοση των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου στις
προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι η έγκριση περιβαλλοντικών μελετών και οι όροι
σύνδεσης από τη ΔΕΗ, για εξαιρέσεις και άδειες παραγωγής, ενώ ειδικά για τις άδειες παραγωγής απαιτείται και άδεια
εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής στον Ν3299_04 από ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισμού του έργου, με
τουλάχιστον 25% ίδια συμμετοχή και το υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισμό. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση
συνοδευόμενες από τεχνοοικονομική μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας. Οι
επενδυτές πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόμο,

αναλαμβάνει παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθμών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων 30 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 9 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία με υψηλά επιχορηγούμενα ποσά.
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