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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 
 

α) Για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 
4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016).  

β) Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
172859 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
θέμα «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 την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4414/ 2016» 
(ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016).  

  

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 24η  Ιανουαρίου 2019 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του 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’ 
149/09.08.2016) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016  «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 241/23.12.2016) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28, όπως ισχύει.  

Πειραιώς 132 
118 54 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3727400 
Fax: 210-3255460 
E-mail: info@rae.gr  
Web: www.rae.gr 

mailto:info@rae.gr
ΑΔΑ: 6ΠΑΛΙΔΞ-6ΑΙ



 2 

3. Τις διατάξεις του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
9/23.01.2018), όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων μορφών 
ηλεκτρικής ενέργειας, ρυθμίσεις ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 27Α, (ΦΕΚ 8/28.01.2009), όπως 
ισχύει.  

7. Την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, σχετικά με την «προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ» (L 140). 

8. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας (2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 
200/01). 

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» επί της κοινοποίησης του εθνικού σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ. 

10. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)/9102/04.01.2018 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» επί της κοινοποίησης 
των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

11.  

12. Tην υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β’ 97/31.01.2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 1103/02.05.2013). 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «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, χαρακτηρισμών των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
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προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας 
επιμερισμού ισχύς 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» (ΦΕΚ Β΄4488/19.12.2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1263/10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850/31.10.2018) Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

14. Την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018) με θέμα: «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», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 
180215/15.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
4528/17.10.2018). 

15. Την υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018) «Διενέργεια τριών (3) 
Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του 
ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)». 

16. Την υπ’ αριθμ. 649/2018 Απόφαση ΡΑΕ «α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των 
Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 2ας Ιουλίου 2018 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 
και 3/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής 
προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των 
υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια 
τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ). 
β) Έκδοση των αποτελεσμάτων των τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής 
προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 
Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα» (ΑΔΑ: Ω58ΟΙΔΞ-Θ9Ψ). 

17. Την υπ’ αριθμ. 1026/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018) «Διενέργεια τριών (3) 
Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του 
ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)». 
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18. Την υπ’ αριθμ. 1230/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΑΔΑ: Ψ80ΛΙΔΞ-0ΑΤ) «(α) Επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις 
υπ’ αριθμ. 4/2018και 6/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 
υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί 
των υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1026/2018 Απόφασης ΡΑΕ, 
«Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018). β) 
Έκδοση των αποτελεσμάτων των δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών 
για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4/2018και 6/2018 Προκηρύξεις για τις 
Κατηγορίες Ι και ΙΙΙ αντίστοιχα. γ) Ματαίωση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018 Προκήρυξη για την 
Κατηγορία ΙΙ.» 

19. Την υπ’ αριθ. 1/2019 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την τροποποίηση της της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
θέμα «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» (ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016).  

20. Την υπ’ αριθμ. 2/2018 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΑΔΑ: 7Μ53ΙΔΞ-ΧΥ7). 

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 
 

Α.  Ως προς την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 άρθρου 3 του ν. 4414/2016 «1. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 
τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική 
ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε 
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καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής 
Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία 
απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Η Διαφορική 
Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ η 
εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε μηνιαία βάση. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 149/09.08.2016): «1. α. Η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η 
Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής αποζημίωσης, 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζεται ανά 
κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθμών στον Πίνακα 1 […] β. Πίνακας 1: Τιμές Αναφοράς ανά 
κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

 

[…] 5.Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Με την απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου καθορίζονται οι Τ.Α. που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα 
του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.[…] 6. Με την απόφαση της παρ. 5 μπορεί να 
επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, καθώς 
και να τροποποιούνται οι μαθηματικοί τύποι καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 
1 της περίπτωσης β` της παρ. 1, μπορούν να προστεθούν νέες κατηγορίες σταθμών. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται και οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου».  

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 «1. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών. 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών της παρ. 1, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη, η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού 
ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που 
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εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού 
Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα […]». 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 «Από την 1η Ιανουαρίου 2017 
και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α` 149) 
αναστέλλεται η υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του ν. 
4414/2016 για: 

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πλην αιολικών 
σταθμών, εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης του 1MW και 

β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 
MW.»  

Επειδή, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του ν. 
4416/2016 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/09.10.2018 Αποφάσεις 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1263/10.04.2018), καθορίστηκαν, μεταξύ 
άλλων, οι κατηγορίες των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που 
εντάσσονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 
του άρθρου 3 της εν λόγω ΥΑ προβλέπεται ότι: «1. Οι σταθμοί 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 είναι: α) Αιολικοί σταθμοί 
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, β) 
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, […]».  

Επειδή, μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί έξι (6) ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία για τις εξής κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ: α) Κατηγορία 
Ι: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) ΜW 
(PPV ≤ 1 MW), β) Κατηγορία ΙΙ: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 
μεγαλύτερη του ενός (1) MW και μικρότερης ή ίσης των είκοσι (20) MW (1 MW < PPV ≤ 
20 MW) και γ) Κατηγορία ΙΙΙ: αιολικές εγκαταστάσεις μέγιστης ισχύος παραγωγής 
μεγαλύτερης των τριών (3) MW και μικρότερης ή ίσης των πενήντα (50) MW (3MW < 
PWIND ≤ 50 MW).  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, τον Ιούλιο του 
2018 διενεργήθηκαν οι πρώτες ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες και η 
δημοπρατούμενη ισχύς ανήλθε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 613/2018 Απόφαση της ΡΑΕ: α) 
για την κατηγορία των Φ/Β εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος P ≤ 1 MW (Κατηγορία 
Ι) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη στα 53,52 ΜW, β) για την κατηγορία των 
Φ/Β εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW (Κατηγορία ΙΙ), 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη, στα 53,40 ΜW και γ) για την κατηγορία 
των αιολικών σταθμών μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW < P ≤ 50 MW (Κατηγορία ΙΙΙ), 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξη, στα 176,39 ΜW. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών των ανωτέρω πρώτων ανταγωνιστικών 
διαδικασιών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην υπ’ αριθμ. 649/2018 Απόφαση της ΡΑΕ 
προκύπτει ότι: α) εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις τρεις 
Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και β) υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των 
σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 22,74 %. Συγκεκριμένα:  

• στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1 MW) έλαβαν μέρος 155 έργα 
και υποβλήθηκαν 1.527 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ήταν 85 €/MWh, ενώ οι Τιμές 
Αναφοράς κυμάνθηκαν από 80 €/MWh έως 75,87 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή 
ανήλθε σε 78,42 €/MWh. 

• στην Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW) έλαβαν μέρος 
14 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 280 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το 
σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ήταν 80 €/MWh, ενώ 
οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,97 €/MWh έως 71 €/MWh και η 
μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 €/MWh. 

• στην Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW < P ≤ 50 MW) έλαβαν 
μέρος 14 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 336 προσφορές που έγιναν αποδεκτές 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ήταν 90 
€/MWh, ενώ οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,18 €/MWh έως 71,93 €/MWh 
και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53 €/MWh. 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1026/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, τον Δεκέμβριο του 
2018 διενεργήθηκαν για δεύτερη φορά ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες 
και η δημοπρατούμενη ισχύς ανήλθε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1183/2018 Απόφαση της 
ΡΑΕ: α) για την κατηγορία των Φ/Β εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος P ≤ 1 MW 
(Κατηγορία Ι) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2018 Προκήρυξη στα 61,95 ΜW, β) για την 
κατηγορία των Φ/Β εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW 
(Κατηγορία ΙΙ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018 Προκήρυξη, στα 86,47 ΜW και γ) για 
την κατηγορία των αιολικών σταθμών μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW < P ≤ 50 MW 
(Κατηγορία ΙΙΙ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2018 Προκήρυξη, στα 160,94 ΜW. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών των ανωτέρω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην υπ’ αριθμ. 1230/2018 Απόφαση της ΡΑΕ 
προκύπτει ότι: α) εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες στις Κατηγορίες Ι και ΙΙΙ 
και β) υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις 
τιμές εκκίνησης, της τάξης του 26,56 %. Συγκεκριμένα:  

• στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1 MW) έλαβαν μέρος 192 έργα 
και υποβλήθηκαν 3.907 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ήταν 81.71 €/MWh, ενώ οι Τιμές 
Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,99 €/MWh έως 63 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή 
ανήλθε σε 66,66 €/MWh. 
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• στην Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW < P ≤ 50 MW) έλαβαν 
μέρος 14 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 362 προσφορές που έγιναν αποδεκτές 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ήταν 79,77 
€/MWh, ενώ οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 65,37 €/MWh έως 55 €/MWh 
και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh. 

Επειδή, από το έτος 2016 (έτος κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4414/2016) έως σήμερα έχουν 
βελτιωθεί οι εγχώριες χρηματο-οικονομικές και χρηματοδοτικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας, που αντανακλούν την 
απόδοση επένδυσης χαμηλού κινδύνου στη χώρα κυμάνθηκαν, μεταξύ 4,42% - 4,28% το Δ’ 
τρίμηνο του 20181, έναντι 8,33% - 6,94% το αντίστοιχο τρίμηνο του 20162. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της ΤτΕ3, για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2018 «Tο μέσο 
επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών 
δανείων διαμορφώθηκε στο 6,90% από 6,93%, τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των 
επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 
162 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,36%. […]». 

Επειδή, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τον ν. 4414/2016 (άρθρο 4, 
σελ. 18) «[…] η όποια μετρήσιμη θετική προσαρμογή των χρηματοδοτικών συνθηκών σε τυπικά 
Ευρωπαϊκά επίπεδα επιφέρει αυτόματα και συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις στο Σταθμισμένο 
Μέσο Κόστος Κεφαλαίου (ΣΜΚΚ) […]». Επιπροσθέτως, το ΣΜΚΚ αντανακλά τις μελλοντικές 
προσδοκίες του επενδυτή και, συνεπώς, εκφράζει το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου 
(opportunity cost of capital) που επενδύεται. 

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε η δυνατότητα υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης 
των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 για αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή 
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW ανεστάλη από την 1η Ιανουαρίου 2017 
και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, ήτοι μέχρι τις 
19.12.2017. Πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω αναστολής, ορισμένες αιολικές 
εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW, είχαν υπογράψει Σύμβαση Λειτουργικής 
Ενίσχυσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες για το λόγο αυτό δεν συμμετέχουν στις 
διενεργούμενες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες.   

                                                 
1https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Ye
ar=2018 
 
2https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Ye
ar=2016 
 
3https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6287&List_I
D=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT 
  

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2018
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2018
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2016
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2016
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6287&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6287&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
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Επειδή, από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διεξαχθέντων ανταγωνιστικών διαδικασιών για 
την Κατηγορία ΙΙΙ προκύπτει ότι η συνολική μεσοσταθμική μείωση των τιμών αποζημίωσης σε 
σχέση με την τιμή εκκίνησης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας του Ιουλίου του 2018 είναι της 
τάξης του 35%. Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι η Τιμή Αναφοράς της περίπτωσης 1 του 
Πίνακα 1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών όπως αναλύθηκε ανωτέρω, πρέπει να αναθεωρηθεί.  

Επειδή, η εξαίρεση των αιολικών εγκαταστάσεων ισχύος μικρότερης των 3 MW/(6MW για τις 
ενεργειακές κοινότητες)  από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών 
εφαρμόστηκε δεδομένου ότι έργα μικρότερης ισχύος δεν μπορούν να επωφεληθούν από 
οικονομίες κλίμακος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να επαναπροσδιοριστούν οι κατηγορίες 
των σταθμών του Πίνακα 1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ειδικά σε ό,τι 
αφορά τις αιολικές εγκαταστάσεις, εισάγοντας διάκριση στη βάση της εγκατεστημένης ισχύος. 

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο στον Πίνακα 1 της περ. β της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 4414/2016: (α) να επαναπροσδιοριστούν οι κατηγορίες σταθμών και 
συγκεκριμένα να εισαχθούν οι εξής κατηγορίες αιολικών εγκαταστάσεων : i) αιολικές 
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 
MW και ii) αιολικές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής 
μεγαλύτερης των 3 MW, (β) η Τιμή Αναφοράς των αιολικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένης 
ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW να είναι ίση με την τιμή 
εκκίνησης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 1026/2018 
Απόφασης της ΡΑΕ, ήτοι ίση με 79,77 €/MWh και (γ) η Τιμή Αναφοράς των αιολικών 
εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW 
να είναι ίση  με το μέσο όρο των μεσοσταθμικών τιμών που προέκυψαν από τις Ανταγωνιστικές 
Διαδικασίες της Κατηγορίας ΙΙΙ κατά το 2018, ήτοι ίση με (69,54+58,58)/2 =  64,06  €/MWh 

 

Β. Ως προς την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859 Απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 1/2019 Γνωμοδότηση της η ΡΑΕ εισηγήθηκε την τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017), όπως ισχύει, ως προς την ενοποίηση των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 που αφορούν στις κατηγορίες 
φωτοβολταϊκών σταθμών (φ/β) με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW 
(Κατηγορία Ι) και φ/β με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του ενός (1) MW και μικρότερη 
η ίση των είκοσι (20) MW (Κατηγορία ΙΙ).  

Επειδή, στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018), όπως ισχύει, 
καθορίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική 
διαδικασία ανά κατηγορία σταθμών. Συγκεκριμένα, για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που έπονται των πρώτων διεξαχθέντων ανταγωνιστικών διαδικασιών 

ΑΔΑ: 6ΠΑΛΙΔΞ-6ΑΙ



 10 

η τιμή εκκίνησης για τις ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες καθορίζεται 
ως «η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών 
της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας 
και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς της προηγηθείσας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας».  

Επειδή, προκειμένου να είναι εφικτή η διεξαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών επί τη 
βάσει της προταθείσας ενοποιημένης κατηγορίας των φ/β σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ 
έως 20 MW, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστεί η τιμή εκκίνησης υποβολής προσφορών 
για την εν λόγω νέα κατηγορία.   

Επειδή, όσον αφορά την τελευταία διεξαχθείσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1026/2018 
Απόφαση της ΡΑΕ, ανταγωνιστική διαδικασία για την κατηγορία των φ/β με 
εγκατεστημένη ισχύ έως 1MW, προκύπτει ότι η τιμή εκκίνησης των προσφορών ήταν 81,71 
€/MWh ενώ οι τιμές  κυμάνθηκαν από 68,99 €/MWh έως 63 €/MWh και η μεσοσταθμική 
τιμή ανήλθε σε 66,66 €/MWh. Όσον αφορά την τελευταία διεξαχθείσα, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ ανταγωνιστική διαδικασία για την κατηγορία των 
φ/β με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του 1MW και μικρότερη ή ίση των 20 MW, 
προκύπτει ότι η τιμή εκκίνησης των προσφορών ήταν 80 €/MWh και οι τιμές κυμάνθηκαν 
από 62,97 €/MWh έως 71 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 €/MWh. 

Επειδή, επί τη βάσει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο για τον καθορισμό της ανώτατης 
επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφορών για την νέα κατηγορία φ/β σταθμών να ληφθεί 
υπόψη η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές υποβολής 
προσφορών που θα εφαρμόζονταν στην περίπτωση που οι εν λόγω ανταγωνιστικές 
διαδικασίες διεξάγονταν διακριτά για κάθε μία από τις κατηγορίες I και ΙΙ λαμβάνοντας 
υπόψη τον κανόνα της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
172859/22.03.2018 ΥΑ, ήτοι 74,18 €/MWh για την Κατηγορία Ι και 71,91€/MWh για την 
Κατηγορία ΙΙ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή αναφοράς για την νέα 
ενοποιημένη κατηγορία των φ/β σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 
20ΜW κρίνεται εύλογο να οριστεί στα 71,91 €/MWh. 

 

Γνωμοδοτεί 
 

1. Στο πλαίσιο της αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 6 και 7 
του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2018), για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής: 

1. Στον Πίνακα 1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 να καταργηθούν οι 
περιπτώσεις 1 και 2 και να εισαχθούν οι εξής κατηγορίες αιολικών εγκαταστάσεων και 
συγκεκριμένα: i) αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW/(6MW 
για τις ενεργειακές κοινότητες) και ii) αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες 
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εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 
MW/(6MW για τις ενεργειακές κοινότητες). 

2. Η Τιμή Αναφοράς των αιολικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 
παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW/(6MW για τις ενεργειακές κοινότητες)  να είναι 
ίση με την τιμή εκκίνησης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενεργήθηκε βάσει της 
υπ’ αριθμ. 1026/2018 Απόφασης της ΡΑΕ για την Κατηγορία ΙΙΙ, ήτοι ίση με 79,77 
€/MWh. 

3. Η Τιμή Αναφοράς των αιολικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 
παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW/(6MW για τις ενεργειακές κοινότητες)  να είναι ίση με 
το μέσο όρο των μεσοσταθμικών τιμών που προέκυψαν από τις Ανταγωνιστικές 
Διαδικασίες της Κατηγορίας ΙΙΙ κατά το 2018, ήτοι ίση με (69,54+58,58)/2 =  64,06  
€/MWh. 

 

2. Για την τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 
(ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859 Απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018) ως εξής: 

Η Τιμή Εκκίνησης της προτεινόμενης ενιαίας κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης 20 MW να 
είναι 71,91 €/MWh. 

Το τέλος συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την εν 
λόγω κατηγορία να ανέρχεται  σε 1.000 € ανά συμμετέχοντα. 

 

 

 

 

 
       Αθήνα, 24/01/2019 

   

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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