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ΘΕΜΑ: Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, 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 για τα έτη 2018, 2019 και 

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 & 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. 

2. Το ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 167). 

3. 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. 

4. Το ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων 

ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Γενική Δ/νση Ενέργειας 

Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

και Εναλλακτικών Καυσίμων 

Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ηλεκτρικής και  και 

Θερμικής/Ψυκτικής  Ενέργειας  

Αθήνα,  22 Μαρτίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 172858 

Ταχ. Δ/νση : 

Ταχ. Κώδικας : 

Πληροφορίες : 

Τηλ. : 

Fax : 

Ε-mail : 

Μεσογείων 119 

115 26 ΑΘΗΝΑ 

Δ. Αλεξόπουλος, Π. Καρατζιάς  

213 15 13 478, 213 15 13 354 

213 15 13 448 

alexopoulosd@prv.ypeka.gr 

karatziasp@prv.ypeka.gr  

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 



 2 

5. Το 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.  

6. 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 Α' 85), όπως ισχύει. 

7. 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. 

8. Το ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107).  

9. Το ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ Α’ 235), όπως ισχύει. 

10. Το ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύει. 

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

12. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την Απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 

(ΦΕΚ Β' 104), όπως ισχύει. 

13. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103), όπως ισχύει. 

14. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε 

με την υπ’ αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017), όπως ισχύει, 

15. 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”. 

16. 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”. 

17. Τη γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 2/2018 της Ρ.Α.Ε. 

18. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 «Καθορισμός 

τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών 

διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων 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 εγκαθίστανται 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.  

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

20. 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. 
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21. Το π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

(ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 

22. 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 για τα έτη 2018, 2019 και 

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 για τα έτη 2018, 2019 και 2020 

1. Κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, θα διεξαχθούν τουλάχιστον έξι (6) ανταγωνιστικές 

διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, δηλαδή τρείς (3) για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς και τρείς (3) για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον δύο (2) κοινές 

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή (Πίνακας 1).  

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. Η δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία για τα έτη 2018, 2019 και 2020 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 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. 
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Πίνακας 1: Δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία για τα έτη 2018, 2019 και 2020 

Έτος 

Είδος ανταγωνιστικής 

διαδικασίας υποβολής 

προσφορών 

Τεχνολογίες Κατηγορίες σταθμών 
Δημοπρατούμενη Ισχύς 

(MW) 

2018 

Ειδική κατά τεχνολογία Αιολικοί σταθμοί 

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

MW - Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε ΕΚοιν Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και 

μικρότερης ή ίσης των 50 MW. 

300 

Ειδική κατά τεχνολογία 
Φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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

του 1 MW. 

300
(1)(2)

  

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 

MW. 

Κοινή 

Αιολικοί και 

φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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.  

400 

Ειδική κατά περιοχή για 

την κάλυψη του 

περιθωρίου του ειδικού 

διασυνδετικού έργου 

«Σύνδεση Ν. Μάκρη – 

Πολυπόταμος και Δίκτυο 

ΥΤ Ν. Εύβοιας» 

Αιολικοί και 

φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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

MW / Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε ΕΚοιν 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. 
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2019 

Ειδική κατά τεχνολογία Αιολικοί σταθμοί 

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

MW / Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε ΕΚοιν Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και 

μικρότερης ή ίσης των 50 MW. 

Υπολειπόμενη ισχύς 

έτους 2018 της 

τεχνολογίας και επιπλέον 

300 

Ειδική κατά τεχνολογία 
Φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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

του 1 MW. 
Υπολειπόμενη ισχύς 

έτους 2018 της 

τεχνολογίας και επιπλέον 

300
(1)(2)

   
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 

MW. 

Κοινή 

Αιολικοί και 

φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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. 

Υπολειπόμενη ισχύς 

έτους 2018 της 

τεχνολογίας και επιπλέον 

400 

2020 

Ειδική κατά τεχνολογία Αιολικοί σταθμοί 

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

MW / Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε ΕΚοιν Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και 

μικρότερης ή ίσης των 50 MW. 

Υπολειπόμενη ισχύς 

έτους 2019 της 

τεχνολογίας και επιπλέον 

300 

Ειδική κατά τεχνολογία 
Φωτοβολταϊκοί 

σταθμοί 

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

του 1 MW. 
Υπολειπόμενη ισχύς 

έτους 2019 της 

τεχνολογίας και επιπλέον 

300
(1)(2)

  
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 

MW. 

 
(1) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 

(ΦΕΚ Α΄ 9) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να συμμετέχουν  

 
(2) Τουλάχιστον το 15% της δημοπρατούμενης ισχύος θα αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 

1 MW  
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Άρθρο 3 

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών 

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών καθορίζεται ως εξής: 

1. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών: 

α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία: 

i. 85 €/MWh, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 

μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, 

ii. 80 €/MWh, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 

μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, 

iii. 90 €/MWh, για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 

μεγαλύτερης 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. 

β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή: 

i. Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1α, μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων 

Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

ii. Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1α, για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως 

κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του 

ν.3468/2006, όπως ισχύει, 

iii. 80 €/MWh, για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού 

έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας». 

γ. Για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών: 

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε 

μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών σταθμών Μέγιστης Ισχύος 

Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και των 

φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και 

μικρότερης ή ίσης των 20 MW, απομειωμένη κατά 1%. 

2. Για τις επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: 

α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία: 

Η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής 

διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας κατηγορίας, απομειωμένη κατά 1%. 

β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή: 
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Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α, 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. 

γ. Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: 

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ κατακυρωθέντων 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 του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 

20 MW». 

 

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 του 1 MW 500 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και 

μικρότερης ή ίσης των 20 MW  1000 

Αιολικοί σταθµοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µεγαλύτερης των 3 MW και µικρότερης 

ή ίσης των 50 MW 1000 

Αιολικοί σταθµοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µεγαλύτερης των 50 MW 5000 

Φωτοβολταϊκοί σταθµοί εγκατεστηµένης ισχύος µεγαλύτερης των 20 MW 5000 

Συγκροτήµατα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθµών που έχουν κοινό σηµείο 

σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µεγαλύτερης των 50 

MW 5000 

Συγκροτήµατα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθµών που έχουν κοινό σηµείο 

σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο εγκατεστηµένης ισχύος µεγαλύτερης των 20 MW  5000 

Συγκροτήµατα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθµού που 

έχουν κοινό σηµείο σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 

µεγαλύτερης των 50 MW 5000 
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Άρθρο5 

Έναρξη ισχύος - Χρονική περίοδος εφαρμογής - Δημοσίευση 

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

Κυβερνήσεως. 

2. Η χρονική περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης ξεκινάει από την ημερομηνία που 

τίθεται σε ισχύ και τελειώνει την 31.12.2020. 

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr). 

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

 

  O Υπουργός 

  

Γ. Σταθάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

– Γραφείο Υπουργού 

– Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

– Γεν. Δ/νση Ενέργειας 

– Δ/νση ΑΠΕΕΚ - Προϊστάμενος 

– Δ/νση ΑΠΕΕΚ -- Τμήμα Α’ 
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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. ΛΑΓΗΕ 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 


