
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511 
  Tροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/

13.12.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη 

μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνι-

στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρα-

κτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υπο-

βολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδετερων ή 

μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασί-

ας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις αντα-

γωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες 

εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό 

την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπο-

ρίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του 

άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄3388)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες 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 άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/Α΄) και ιδιαίτερα την παρ. 2 του 
άρθρου 7, όπως ισχύει,

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύει,

3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο-
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286/Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως ισχύει,

5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85/A΄), όπως ισχύει,

6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσί-
μων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ 70/Α΄), όπως ισχύει,

7. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α΄),

8. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 235/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4546/2018 
(ΦΕΚ 101/Α΄) και ισχύει,

9. Το ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύει,

10. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 9/Α΄),

11. Το ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαι-
σίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄),

12. Το ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας… και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 216/Α΄)

13. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ 104/Β΄), 
όπως ισχύει,

14. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 103/Β΄), 
όπως ισχύει,

15. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 78/Β΄/2017), 
όπως ισχύει,

16. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 2/2017 της Ρ.Α.Ε.,
17. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 1/2019 της Ρ.Α.Ε.,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016) 
7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 – Greece 
“New operating aid scheme for the production of 
electricity from RES and HECHP”,

19. 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”,

20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄),

21. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄), σχετικά με την ανασύ-
σταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, και 125/ 2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) σχετικά 
με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών,

22. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,

23. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης των 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ 4488/Β΄), 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03/2018 (ΦΕΚ 1263/Β΄) και 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/9.10. 2018 (ΦΕΚ 4850/Β΄) απο-
φάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/

13.12.2017 (ΦΕΚ 4488/Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσ-
σονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδι-
κασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτε-
ρων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας 
επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκα-
θίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016», όπως ισχύει, στα εξής σημεία:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στή-
ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω αντα-
γωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότε-
ρης ή ίσης των 60 kW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με-
γαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

γ) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με-
γαλύτερης των 50 MW.

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

ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης των 20 MW.

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

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

η) Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και 
ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό ση-
μείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύ-
ος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη 
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του 
ν. 3775/2009 (122/Α΄) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204/Α΄) συμμετέχουν στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με 
βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοι-
νότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) ισχύουν διαφορε-
τικά όρια για την κατηγορία β) ως εξής:

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με-
γαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύ-
ος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης 
του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του 
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«5. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγα-

λύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW 
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ 9/Α΄) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης 
ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να συμμετέχουν 
σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που 
συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας δ).»

3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3, 

και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υπο-
βολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λει-
τουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά 
τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγω-
νιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:

• αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρό-
τερης ή ίσης των 60 kW (θα συμμετέχουν και οι σταθμοί 
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες),

• αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με-
γαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW 
και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,

• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης 
των 20 MW.»

Κατά τα λοιπά, η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 
(ΦΕΚ 4488/Β΄), υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθη-
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κε με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 1263/
Β΄) και ΑΠΕΕΚ/Α/ Φ1/ οικ. 179988/9.10.2018 (ΦΕΚ 4850/
Β΄) υπουργικές αποφάσεις εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-

ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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*02007790603190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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