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«Παγώνει» μέχρι το τέλος του χρόνου η σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών με τα δίκτυα της
ΔΕΗ όπως και η σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το νομοσχέδιο τέθηκε σήμερα σε νέα δημόσια διαβούλευση ως την Παρασκευή.
Το νομοσχέδιο προσαρμόστηκε και το νέο κείμενο περιλαμβάνει παρατήσεις από τη
διαβούλευση που έγινε. Σύμφωνα με τις διατάξεις για τα φωτοβολταϊκά:
- «Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο
συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».
- «Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον
Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».
Αιτία της αναστολής (η οποία μπορεί πάντως να αρθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου με υπουργική
απόφαση αν κριθεί ότι υπάρχει περιθώριο) είναι η αύξηση του ελλείμματος του
λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών. Μέσω του λογαριασμού αυτού
καλύπτονται οι υψηλές εγγυημένες τιμές για την ενέργεια που εγχέουν οι ΑΠΕ στο
σύστημα. Όμως η αλματώδης αύξηση της εγκατάστασης νέων μονάδων ΑΠΕ οδηγεί
(σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις) το έλλειμμα του λογαριασμού αν δεν λαμβάνονταν
μέτρα στο τέλος του 2013 στα 700 εκατ. ευρώ και το 2014 σε 1,4 δισ. ευρώ. Η ανάγκη
κάλυψης του ελλείμματος αυτού επισημαίνεται και στην κοινή ανακοίνωση ΔΝΤ, ΕΚΤ και ΕΕ
αναφορικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την επόμενη δόση. Από την
αναστολή εξαιρούνται πάντως τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι η αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών
απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας θα γίνεται στο εξής με Υπουργική Απόφαση.
Με τις ρυθμίσεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί, υπενθυμίζεται, απαλλάσσονται από το τέλος
ΕΡΤ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, εκκλησίες και χώροι λατρείας κάθε θρησκείας,
τάφοι και μετρητές με μηνιαία κατανάλωση χαμηλότερη από 20 κιλοβατώρες. Επίσης
επιβάλλεται τέλος διατήρησης άδειας παραγωγής ύψους 1500 ευρώ ανά μεγαβάτ στους
κατόχους αδειών παραγωγής, ένα χρόνο μετά τη χορήγησή της για τα φωτοβολταϊκά και
3-4 χρόνια για τις λοιπές τεχνολογίες.
Με άλλες διατάξεις προβλέπεται ότι το 20% των μισθωμάτων που εισπράττει το Δημόσιο
για την εκμίσθωση Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, θα διατίθεται στους δήμους των
περιοχών όπου διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.
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