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Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
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Μεσογείων 119
115 26 ΑΘΗΝΑ
Π. Καρατζιάς
213 15 13 406
213 15 13 448
karatziasp@prv.ypeka.gr

Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το 2020,
ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος,
ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων
προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
149) και ιδιαίτερα τις παρ.3 και 6 του άρθρου 7, όπως ισχύει,
2. Το ν.4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της
Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), και
ιδιαίτερα το άρθρο 72,
3. Το ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167),
4. Το ν.4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας… και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄216)
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5. Το ν.4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί
θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
101),
6. Το ν.4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9),
7. Το ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101) και
ισχύει,
8. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου
για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»
(ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει,
9. Το ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α’ 70), όπως ισχύει,
10. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA
48143 – (2017/N) Greece “Tenders for the production of electricity from renewable energy
sources and highly efficient combined heat and power installations”,
11. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις με Α.Π. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03.2018
(ΦΕΚ Β’ 1263) και Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β’ 779), και ισχύει,
12. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267), όπως
τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.180215/15.10.2018
(ΦΕΚ Β’ 4528),
13. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 για τον καθορισμό
των Τιμών Αναφοράς των χερσαίων αιολικών σταθμών(ΦΕΚ Β’ 1021),
14. Τη γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 4/2019 και την απόφαση υπ’ αρίθμ. 230/2019 της Ρ.Α.Ε.,
15. Το π.δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160),
16. Τα π.δ.70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών,
17. Το π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,
18. Την ανάγκη καθορισμού της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για την πρώτη
ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και
μικρότερης ή ίσης των 20 MW με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, όπως
απεικονίζονται στα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που διενεργήθηκαν το 2018 και δεδομένης της
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ματαίωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία ΙΙ της 1026/2018 απόφασης
της ΡΑΕ,
19. Την ανάγκη προσαρμογής της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για την πρώτη
ειδική κατά περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την κάλυψη του
περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και
Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στη βάση της ανάλυσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 με αρ.
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/14834/375/18.02.2019,
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και
κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία
δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας μέχρι και το τέλος του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε.
που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και το τέλος συμμετοχής σε
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα
με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Άρθρο 2
Ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος και
εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το τέλος του 2020
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020 θα διεξαχθούν
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον μία (1) κοινή
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι και το α’ εξάμηνο του 2020 και
τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα είδη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, οι τεχνολογίες, οι
κατηγορίες σταθμών και η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική
διαδικασία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020.
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Πίνακας 1: Δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020

Έτος

2019

Είδος
ανταγωνιστικών
διαδικασιών
υποβολής
προσφορών
Ειδική κατά
περιοχή για την
κάλυψη του
περιθωρίου του
ειδικού
διασυνδετικού
έργου «Σύνδεση
Ν. Μάκρη –
Πολυπόταμος και
Δίκτυο ΥΤ Ν.
Εύβοιας»

Ειδικές κατά
τεχνολογία

Τεχνολογίες
σταθμών

Κατηγορίες σταθμών

Συνολική δημοπρατούμενη
ισχύς (MW)

Αιολικοί και
φωτοβολταϊκοί

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW /
Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW / Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW / Φωτοβολταϊκοί
σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW /
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW /
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2)
αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50 MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον
ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το
Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

Το περιθώριο του ειδικού
διασυνδετικού έργου
«Σύνδεση Ν. Μάκρη –
Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ
Ν. Εύβοιας», που θα
προκύψει μετά την λήξη των
αδειών παραγωγής ή την
ανάκληση των αδειών
παραγωγής των Χρηστών του
έργου κατ' εφαρμογή του
άρθρου 42 του κανονισμού
Αδειών Παραγωγής

Αιολικοί

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW /
Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW

400(1)

Φωτοβολταϊκοί

Κοινές

Αιολικοί και
φωτοβολταϊκοί

2020

Ειδικές κατά
τεχνολογία

Αιολικοί

(2)

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW /
Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW
Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW

Φωτοβολταϊκοί
(1)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20
MW
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW / Φωτοβολταϊκοί σταθμοί
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που
έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW /
Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το
Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός
(1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW / Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν.3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
ν.3894/2010 (Α΄ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20
MW

430(2)

500

300, προσαυξημένη κατά την
υπολειπόμενη ισχύ έτους
2019 της τεχνολογίας(1)
20
300, προσαυξημένη κατά την
υπολειπόμενη ισχύ έτους
2019 της τεχνολογίας(2)

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α,
άρθρ. 7 του ν.4414/2016, μπορούν να συμμετέχουν.
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί των κατηγοριών 29 και 30 του πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.4602/2019, μπορούν να συμμετέχουν.
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2. Κάθε έτος, σε τουλάχιστον μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η ΡΑΕ με
την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), με εφαρμογή της
μεθοδολογίας του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/
13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488), επιμερίζει μέρος της δημοπρατούμενης ισχύος για τη συμμετοχή
στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και σταθμών Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.
3. Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν
καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη
σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή
συγκροτήματος σταθμών.
Άρθρο 3
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών
1. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών
διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή
προσφοράς καθορίζεται:
α. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW
και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, στα 69,26 €/MWh .
β. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για
αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και
μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν.
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50
MW, στα 69,18 €/MWh.
γ. Για την ειδική κατά περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την
κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη –
Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στα 65€/MWh.
δ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά
τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου
3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.α.
2. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών μετά την πρώτη ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και
κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:
α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, ως
η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών
προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της
5
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ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς
της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας
τεχνολογίας και κατηγορίας.
β. Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ως η ελάχιστη τιμή
μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθεισών προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως
προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ειδικές κατά
τεχνολογία, των κατηγοριών «αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW» και «φωτοβολταϊκοί
σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
των 20 MW», απομειούμενη κατά 1%.
γ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά
τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου
3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α.

Άρθρο 4
Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών
Το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που καταβάλλεται
υπέρ της ΡΑΕ, καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπέρ της
ΡΑΕ
Κατηγορίες σταθμών

Τέλος υπέρ
ΡΑΕ (€)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και
μικρότερης ή ίσης των 20 MW

500

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW

1.000

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

5.000
5.000

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης
στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

5.000

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

5.000

Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που
έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50 MW

5.000

6

ΑΔΑ: 6Κ8Α4653Π8-ΦΕΑ

Άρθρο 5
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος
1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267), όπως ισχύει, με την
επιφύλαξη έκδοσης της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων της κοινής
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (Προκήρυξη 1/2019), η οποία
διενεργείται όπως ορίζεται με την 230/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 656).
O Υπουργός

Γεώργιος Σταθάκης

Εσωτερική Διανομή:
–
–
–
–

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
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Κοινοποιήσεις:
1.

Εθνικό Τυπογραφείο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
(προς δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)

2.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Πειραιώς 132
118 54 ΑΘΗΝΑ

3.

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Κάστορος 72
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

4.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43 ΑΘΗΝΑ

5.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43 ΑΘΗΝΑ

6.

ΕΧΕ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 110
104 42 ΑΘΗΝΑ
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