
1

ΘΕΜΑ: Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών 
σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 
του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής 
των κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 
(ΦΕΚ Α’ 149), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον 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), όπως ισχύει, και 
ιδιαίτερα τις παρ.5, 6 και 7 του άρθρου 4, την παρ. 10 του άρθρου 3 και το άρθρο 12.

2. Τον ν.4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9), όπως ισχύει.

3. Τον ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 241), 
και ειδικότερα το άρθρο 28.

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

5. Τον ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - 
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 
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- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ2012)» 
(ΦΕΚ Α’ 70), όπως ισχύει.

6. Τον 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 
ειδικότερα το άρθρο 72.

7. Τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133).

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, για τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς των χερσαίων αιολικών σταθμών (ΦΕΚ 
Β’ 1021), καθώς και η συμπλήρωσή της με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289/27.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 220). 

9. 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”.

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 ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.» (ΦΕΚ Β’ 3107).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), και 
ιδιαίτερα τα άρθρα 5 και 12.

13. Το υπ’ αριθμ. 27821/1055/13.03.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με το οποίο ζητείται η γνώμη της ΡΑΕ.

14. Τη γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 6/2020 της Ρ.Α.Ε..

15. Την υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφαση της Ρ.Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ` 
αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β` 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β` 2859) της Ρ.Α.Ε. και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ.1230/2018 απόφαση της Ρ.Α.Ε. επί της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων 
των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4/2018 
και 6/2018 Προκηρύξεις.

17. Την υπ’ αριθμ.436/2019 απόφαση της Ρ.Α.Ε. επί της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων 
της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, της 15ης Απριλίου 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 
Προκήρυξη.
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18. Την υπ’ αριθμ. 705/2019 απόφαση της Ρ.Α.Ε. επί της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων 
των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 1ης Ιουλίου 2019 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2/2019 και 
3/2019 Προκηρύξεις.

19. Την υπ’ αριθμ.1246/2019 απόφαση της Ρ.Α.Ε. επί της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων 
των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4/2019 
και 5/2019 Προκηρύξεις.

20. Την Εισήγηση 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, η οποία 
συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/76292/202/31.10.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5345) και 
τροποποιήθηκε με τις ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122418/4201/23.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5109) και 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30653/1014/04.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1547) αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία υποβλήθηκε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΕΦΠ/21419/487/26.02.2020 έγγραφο.

21. Το π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

22. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

23. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

24. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

25. Το γεγονός ότι οι σταθμοί Βιοεαρίου προωθούν την κυκλική οικονομία η οποία συνιστά 
ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα και αποτελεί καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Ιδίως οι σταθμοί Βιοαερίου με ισχύ ≤ 1MW έχουν 
ανηγμένα κόστη εγκατάστασης σε σχέση με τους σταθμούς μεγαλύτερης ισχύος, που ενισχύει 
την ανάγκη διάσπασης της κατηγορίας με α/α 11 του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) όπως ισχύει. 

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
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Με τις διατάξεις της παρούσας:

(α) προστίθενται νέες κατηγορίες σταθμών 1δ και 31 στις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει και 
καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) των νέων κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 4 του ν.4414/2016, 

(β) επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών 11, 29 και 30 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016,

(γ) τροποποιούνται οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 
του άρθρου 4 του ν.4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 και,

(δ) τροποποιούνται οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο 
της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.4414/2016.

Άρθρο 2

Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών, καθορισμός Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.), καθορισμός του 
Επιτοκίου Αναγωγής και έναρξη ισχύος των Τ.Α.

1. Προστίθενται νέες κατηγορίες σταθμών 1δ και 31 στις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 και καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς 
(Τ.Α.) των νέων κατηγοριών σταθμών σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Α1:

Πίνακας Α1: Προσθήκη των κατηγοριών σταθμών 1δ και 31 στις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 και καθορισμός των Τ.Α.

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)

1δ
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή 
ίσης των 60 kW

1571

31
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής 
χρήσηςκαι ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

87

Η Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 1δ απομειώνεται αυτόματα με βάση τη σωρευτική 
συμβασιοποιημένη ισχύ των έργων. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η συνολική ισχύς των έργων 
αυτής της κατηγορίας με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης. Όταν η συνολική 
ισχύς των έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης υπερβεί τα 4MW, τότε 
αυτόματα απομειώνεται η Τ.Α. κατά 3€/MWh για τα έργα της κατηγορίας αυτής, που τίθενται σε 
λειτουργία μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπέρβασης του 

1 Με αποκλιμάκωση σύμφωνα με τον Πίνακα Β του άρθρου 2.
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ορίου αυτού. Η αυτόματη αυτή απομείωση της Τ.Α., εφαρμόζεται κάθε 4MW νέας συνολικής 
ισχύος έργων με υπογεγραμμένη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Β.

Πίνακας Β: Εξέλιξη Τ.Α. για έργα της κατηγορίας σταθμών 1δ, ανάλογα με τη σωρευτική ισχύ των 
έργων που υπογράφουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης

Σωρευτική συμβασιοποιημένη 
ισχύς έργων κατηγορίας 

σταθμών 1δ

Τ.Α. για τα έργα που τίθενται σε λειτουργία έως και 
μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών από 

την ημερομηνία επίτευξης της αντίστοιχης 
σωρευτικής συμβασιοποιημένης ισχύος 4MW 

έργων κατηγορίας σταθμών 1δ
≤4 MW 157 €/MWh
8 MW 154 €/MWh
12MW 151 €/MWh
16 MW 148 €/MWh
20 MW 145 €/MWh

Στην περίπτωση που υπογραφούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για έργα αυτής της 
κατηγορίας, συνολικής σωρευτικής εγκατεστημένης ισχύος ίσης με 20MW αναστέλλεται η 
περαιτέρω συμβασιοποίηση έργων αυτής της κατηγορίας.

2. Οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών 1δ και 31 του Πίνακα Α1 που 
ισχύουν και εφαρμόζονται στη διαδικασία απομείωσης των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του 
ν.4414/2016, καθορίζονται στον Πίνακα A2:

Πίνακας A2: Τιμές Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών 1δ και 31του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών
Επιτόκιο 

Αναγωγής

1δ
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή 
ίσης των 60 kW

7,4%

31
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής 
χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

7,4%

3. Οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών του Πίνακα Α1 ισχύουν για σταθμούς που τίθενται σε 
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3

Τροποποίηση των Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών 1α, 1β και 1γ, τροποποίηση του Επιτοκίου 
Αναγωγής και έναρξη ισχύος των Τ.Α.
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1. Τροποποιούνται οι Τ.Α. που ισχύουν για τις κατηγορίες σταθμών 1α, 1β και 1γ του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Γ1:

Πίνακας Γ1: Τροποποίηση των Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών 1α, 1β και 1γ του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)

1α
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
3MW

60

1β
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 3MW

72

1γ

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της 
Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 
της Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β` 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β` 2859) 
και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
15 του ν. 3175/2003 (Α` 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της 
Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 
των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.

56

Η Τ.Α. της κατηγορίας έργων 1α υπολογίζεται ως η μέση τιμή των μεσοσταθμικών τιμών που 
προέκυψαν από τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για 
σταθμούς ΑΠΕ που διεξήχθησαν από τη Ρ.Α.Ε. για την κατηγορία Αιολικών Σταθμών της 10ης 
Δεκεμβρίου 2018, της 1ης Ιουλίου 2019 και της 12ης Δεκεμβρίου 2019 καθώς και τα 
αποτελέσματα της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής προσφορών για έργα ΑΠΕ της 
15ης Απριλίου 2019, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Η νέα Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 1γ υπολογίζεται απομειώνοντας τη νέα Τ.Α. της κατηγορίας 
σταθμών 1α με ποσοστό απομείωσης 7%, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
Το ίδιο ποσοστό είχε χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της προηγούμενης Τ.Α. της κατηγορίας 
σταθμών 1γ, με απομείωση της προηγούμενης Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 1α.

2. Οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών 1α, 1β και 1γ του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, που ισχύουν και εφαρμόζονται στη 
διαδικασία απομείωσης των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, τροποποιούνται 
σύμφωνα με τον Πίνακα Γ2:

Πίνακας Γ2: Τιμές Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών 1α, 1β και 1γ του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016
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α/α Κατηγορία σταθμών
Επιτόκιο 

Αναγωγής

1α
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
3MW

6,2%

1β
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 3MW

6,8%

1γ

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της 
Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 
της Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β` 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β` 2859) 
και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
15 του ν. 3175/2003 (Α` 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της 
Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 
των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.

6,2%

3. Οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών του Πίνακα Γ1 ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 
4414/2016 όπως ισχύει, για σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 
την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01.01.2022. Ειδικά για τους σταθμούς της 
περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129), όπως ισχύει, οι Τ.Α. της 
απόφασης ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 
πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01.01.2023.

Άρθρο 4

Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών 11, 29 και 30, τροποποίηση των Τ.Α., τροποποίηση του 
Επιτοκίου Αναγωγής και έναρξη ισχύος των Τ.Α.

1. Οι κατηγορίες σταθμών 11, 29 και 30 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν.4414/2016 επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Δ:

Πίνακας Δ: Επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)
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11α Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση 
βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων 
χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών 
και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και 
αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW

225

11β Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση 
βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων 
χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών 
και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και 
αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >1MW και ≤3MW 

225

29α Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ≤200kW

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που 

αφορούν στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξημένη κατά 5%.

29β Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >200kWκαι <500kW 

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που 

αφορούν στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξημένη κατά 5%.

30α Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 
4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ με εγκατεστημένη ισχύ 
≤200 kW 

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 
φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν 
διενεργηθεί διαγωνισμοί στην 

κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξημένη κατά 10%.

30β Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς που ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 
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φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν 
διενεργηθεί διαγωνισμοί στην 

κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξημένη κατά 10%.

30γ Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 
4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ >200kW και ≤1MW ή 
σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ 
>200kW και <500 kW

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες 

πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 
φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν 
διενεργηθεί διαγωνισμοί στην 

κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξημένη κατά 10%.

2. Οι Τ.Α., στη βάση των οποίων υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της 
Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής αποζημίωσης, της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς των κατηγοριών 11α, 11β, 29α, 29β, 30α, 30β και 30γ τροποποιούνται 
σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Ε1.

Πίνακας Ε1:Τροποποίηση των Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών 11α, 11β, 29α, 29β, 30α, 30β και 30γ 
του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)

11α Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ ≤1MW

219

11β Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >1MW και ≤3MW 

209

29α

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ≤200kW 63

29β
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >200kWκαι <500kW 

63

30α
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW 

65
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30β
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW

65

30γ

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ >200kW και ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με 
εγκατεστημένη ισχύ >200kW και <500 kW

65

3. Οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών 11α, 11β, 29α, 29β, 30α, 30β και 
30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, που ισχύουν και 
εφαρμόζονται στη διαδικασία απομείωσης των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, 
τροποποιούνται σύμφωνα με τον Πίνακα Ε2:

Πίνακας Ε2: Τιμές Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών 11α, 11β, 29α, 29β, 30α, 30β και 
30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών
Επιτόκιο 

Αναγωγής

11α Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και 
λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW

8%

11β Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >1MW και ≤3MW 

8%

29α
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ≤200kW 6,8%

29β
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >200kWκαι <500kW 

6,8%

30α
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW 

7,4%

30β
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW

7,4%

30γ Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 7,4%
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ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ >200kW και ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με 
εγκατεστημένη ισχύ >200kW και <500 kW

4. Οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών 29α, 29β, 30α, 30β και 30γ του Πίνακα Ε1 ισχύουν, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45), για σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία 
(κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι ,από 01.01.2021.

Οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών 11α και 11β του Πίνακα Ε1 ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ. 5 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, για σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή 
δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 01.01.2022. 

Άρθρο 5

Τροποποίηση Τ.Α., τροποποίηση Επιτοκίου Αναγωγής και έναρξη ισχύος των Τ.Α. των λοιπών 
κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

1.Τροποποιούνται οι Τ.Α. που ισχύουν για τις λοιπές κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα ΣΤ1:

Πίνακας ΣΤ1: Τροποποίηση των Τ.Α. των λοιπών κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)

2

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν.4513/2018

75

3 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe 90

4 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe 87

5

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων)

176

6
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης 
από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

185

7

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 
από 1MW έως και ≤5MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αστικών αποβλήτων)

153

8
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ>5 MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 

133
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αποβλήτων)

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ≤2MW

123

10

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

99

12

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >3 MW

192

13 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης 248

14
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο 
εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

268

15 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ≤5MWe 134

16 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe 104

17

Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής 
αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη 
εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές 
ισχύουν)

88

18

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

79 + ΠΤ

19 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤1MW λοιπών κατηγοριών 
του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 84 + ΠΤ

20

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και ≤ 5 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009) 

73 + ΠΤ

21 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 78 + ΠΤ

22

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

69 + ΠΤ

23 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 73 + ΠΤ

24 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 63 + ΠΤ
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θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

25 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 68 + ΠΤ

26

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

58 + ΠΤ

27 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 62 + ΠΤ

28 Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ.Α. 83

2. Οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής για τις λοιπές κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, που ισχύουν και εφαρμόζονται στη 
διαδικασία απομείωσης των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, τροποποιούνται 
σύμφωνα με τον Πίνακα ΣΤ2:

Πίνακας ΣΤ2: Τιμές Επιτοκίου Αναγωγής των λοιπών κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

α/α Κατηγορία σταθμών Επιτόκιο 
Αναγωγής

2

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν.4513/2018

7,4%

3 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe 8,0%

4 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe 8,0%

5

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων)

8,0%

6
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης 
από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

8,0%

7

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 
από 1MW έως και ≤5MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αστικών αποβλήτων)

7,4%

8

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ>5 MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων)

7,4%

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ≤2MW

8,0%

10 Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 7,4%
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βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

12

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >3 MW

7,4%

13 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης 9,0%

14
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο 
εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

9,0%

15 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ≤5MWe 10,0%

16 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe 10,0%

17

Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής 
αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη 
εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές 
ισχύουν)

10,0%

18

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

8,0%

19 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤1MW λοιπών κατηγοριών 
του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 8,0%

20

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και ≤ 5 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009) 

8,0%

21 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 8,0%

22

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

8,0%

23 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 8,0%

24

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

8,0%

25 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 8,0%

26
Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 

8,0%
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Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

27 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 8,0%

28 Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ.Α. 8,0%

3.Οι Τ.Α. για τις κατηγορίες σταθμών του παραπάνω Πίνακα ΣΤ1 ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ. 5 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, για σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή 
δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01.01.2022. Ειδικά για 
τους σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129), όπως 
ισχύει, οι Τ.Α. του παραπάνω Πίνακα ΣΤ1 ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική 
ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος δημοσίευσης 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01.01.2023.

Άρθρο 6

Πίνακας 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

Ο Πίνακας 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 με βάση τα άρθρα 2, 3, 4 
και 5 διαμορφώνεται ως εξής:

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)

1α

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
3MW, οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

60

1β
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 3MW

72

1γ

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της Ρ.Α.Ε. 
υπ` αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. 
υπ` αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β` 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β` 2859) και ισχύει, 
και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 
3175/2003 (Α` 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο 
κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων 
χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.

56

1δ
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης 
των 60 kW

1572

2

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 
60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν.4513/2018

75

2Με αποκλιμάκωση σύμφωνα με τον Πίνακα Β του άρθρου 2.
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3 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe 90

4 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe 87

5

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων)

176

6
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης 
από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

185

7

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 
από 1MW έως και ≤5MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αστικών αποβλήτων)

153

8

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών 
(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ>5 MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων)

133

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ≤2MW

123

10

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια 
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

99

11α Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ ≤1MW

219

11β Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >1MW και ≤3MW 

209

12

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών 
υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, 
ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη 
ισχύ >3 MW

192

13 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης 248

14 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο 268
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εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

15 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ≤5MWe 134

16 Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe 104

17

Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής 
αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη 
εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές 
ισχύουν)

88

18

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

79 + ΠΤ

19 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤1MW λοιπών κατηγοριών 
του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 84 + ΠΤ

20

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και ≤ 5 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009) 

73 + ΠΤ

21 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 78 + ΠΤ

22

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

69 + ΠΤ

23 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 73 + ΠΤ

24

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις 
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση 
θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

63 + ΠΤ

25 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW λοιπών 
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 68 + ΠΤ

26

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) 
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 
«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

58 + ΠΤ

27 Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του 
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 62 + ΠΤ

28 Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ.Α. 83

29α
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤200kW 63

29β Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >200kW και <500kW 63

30α
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW 

65

30β Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW 65
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30γ

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη 
ισχύ >200kW και ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη 
ισχύ >200kW και <500 kW

65

31
Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής 
χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

87

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

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

2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O Υφυπουργός

Γεράσιμος Θωμάς

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ, κ. Γεράσιμου Θωμά
– Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
– Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
– Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων 

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. 

http://www.ypeka.gr/
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Δυρραχίου 89 &  Κηφισού 
104 43 ΑΘΗΝΑ

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