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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2019 
 

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 2262 
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β’ 
97.31.01.2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 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) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του 
Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28.01.2009).  

 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10η Ιανουαρίου 2019 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. 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), όπως ισχύει. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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.  

6. 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). 

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. 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). 

9. 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 
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. 

 

10. 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. 
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180215/15.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
4528/17.10.2018). 

11. 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). 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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)». 

15. 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). 

16. 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)». 

17.  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) 
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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.» 

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

Σκέφτηκε ως εξής: 
 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 
149/09.08.2016): «5. Η Λειτουργική Ενίσχυση: α. των αιολικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 
ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 3MW, ή β. των λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW, ή γ. 
των καινοτόμων έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και 
ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται 
στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν 
λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του 
άρθρου 10. Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με 
τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο αν αυτή η τιμή προκύπτει 
από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 και με την εξαίρεση 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και 18. […]». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016: «18. Οι κάτοχοι 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW λαμβάνουν 
Λειτουργική Ενίσχυση με Τ.Α. που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ 
οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500kW 
λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους επιλεγούν 
στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016: «3. Οι Τ.Α. για 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW που τίθενται σε 
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπολογίζονται με βάση την 
τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α' 8), όπως ισχύει, 
που αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το έτος 
2015 και μετά, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν σε 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 
8): «3. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην 
αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 γίνεται με βάση 
τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα: 
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4. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό και απορροφάται από το 
Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 παρ. 1 του ν. 3468/2006, 
τιμολογείται σε μηνιαία βάση και ανά μεγαβατώρα (MWh) της απορροφώμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που 
εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να μεταβάλλονται οι τιμές του ανωτέρω πίνακα. Για 
την μεταβολή αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ και 
οι επιπτώσεις για τον καταναλωτή από τη σχετική επιβάρυνση λόγω του ειδικού τέλους ΑΠΕ.». 

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 (ΦΕΚ Β’/1103) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 
97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», όπως 
ισχύει»: «Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως 
ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:  

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016: «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 εγκαθίστανται σε χώρες 
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εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 

Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 448/19.12.2017) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οποία 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, με την οποία 
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: […] γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 
500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, […], ια) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) 
φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW […]». Περαιτέρω, στην παράγραφο 5 του ίδιου 
άρθρου προβλέπεται ότι: «5. 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 σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που 
συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας γ)». 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 1/2019 Γνωμοδότηση, η Αρχή γνωμοδότησε προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017) με την ενοποίηση των περιπτώσεων γ) και δ), ως εξής: «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, γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης 
των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης των 20 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 < 
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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 στο 
πλαίσιο των οποίων υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε 
σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 22,74 %. Ειδικότερα, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β 
εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1 MW) οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 80 €/MWh έως 
75,87 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ήταν της τάξης του 78,42 €/MWh, ενώ στην 
Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW) οι Τιμές Αναφοράς 
κυμάνθηκαν από 62,97 €/MWh έως 71 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 
€/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 
στο πλαίσιο των οποίων υπήρξε περαιτέρω μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, 
σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης. Ειδικότερα, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 
P ≤ 1 MW) οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,99 €/MWh έως 63 €/MWh και η 
μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66 €/MWh. 

Επειδή, από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διεξαχθέντων ανταγωνιστικών διαδικασιών 
προκύπτει ότι οι τιμές για τις Κατηγορίες Ι (Φ/Β εγκατεστημένης μικρότερης ή ίσης του 1 MW) 
και ΙΙ (Φ/Β εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του ενός (1) και μικρότερης ή ίσης των 20 
MW) κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα.  

Επειδή, με την ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 1/2019 Γνωμοδότησή της, η ΡΑΕ γνωμοδότησε 
για την ενοποίηση των κατηγοριών των φ/β σταθμών προκειμένου οι φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις που μέχρι σήμερα ανήκαν στις κατηγορίες των φ/β σταθμών με εγκατεστημένη 
ισχύ έως 1 ΜW (Κατηγορία Ι) και φ/β σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερης του 1 MW 
και μικρότερης ή ίσης των 20 MW (Κατηγορία ΙΙ) να συμμετέχουν από κοινού στις επόμενες 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.  

Επειδή, και στις δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες που διεξήχθησαν για την Κατηγορία Ι 
συμμετείχαν ως επί το πλείστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έργα εγκατεστημένης ισχύος είτε 
500 kW είτε 1 MW. Συγκεκριμένα: (α) στην Ανταγωνιστική Διαδικασία του Ιουλίου του 2018 
μόλις το 8% των έργων (8 έργα από το σύνολο των 155 έργων) αφορούσε σε φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος έως 100 kW, ενώ το 81% αφορούσε σε σταθμούς 
εγκατεστημένης ισχύος 500 kW και 1 MW (83 και 42 έργα, αντίστοιχα) και (β) στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία του Δεκεμβρίου του 2018 μόλις το 9% των έργων (17 έργα από το 
σύνολο των 192 έργων) αφορούσε σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος έως 
100 kW, ενώ το 82% αφορούσε σε σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 500 kW και 1 MW (116 
και 42 έργα, αντίστοιχα).  

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW οι οποίες δεν συμμετέχουν σε 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή 
δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή του 
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Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α' 8), ήτοι η Τ.Α. υπολογίζεται ως το 
γινόμενο (α) 1,1 * μΟΤΣν-1 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 100 kW και 
(β) 1,2 * μΟΤΣν-1 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης των 100 kW, 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης των 100 
kW, να συνδεθεί ο υπολογισμός της Τ.Α. με τη μεσοσταθμική τιμή της προηγούμενης ειδικής 
κατά τεχνολογία ανταγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών.  

   

Γνωμοδοτεί 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4  του άρθρου 27Α του 
Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8), για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 2262 
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: 
«Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β’ 
97.31.01.2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 
(ΦΕΚ Β’1103) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , 
ως εξής: 

Η τελευταία γραμμή του Πίνακα του άρθρου 1 , όπως ισχύει, τροποποιείται ειδικά για τους 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης των 100 kW ως εξής: 

1,1 * μΑΔΥΠν-1 

Όπου μΑΔΥΠν-1 είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει από την τελευταία ειδική κατά 
τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 20MW η οποία έχει διεξαχθεί 
πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
4414/2016.  

 

 
 

       Αθήνα, 10/01/2019 

   

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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