
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379 
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνο-
λογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημο-
πρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού αντα-
γωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για 
το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφο-
ράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνι-
στική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση 
τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το 
νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προ-
μήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 149) και ιδιαίτερα τις παρ. 3 και 
6 του άρθρου 7, όπως ισχύει.

2. Τον. ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» 
(Α’ 92), όπως ισχύει.

3. Τον ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχεί-
ριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αε-
ρίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), και ιδιαίτερα το άρθρο 72.

4. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 9), όπως ισχύει.

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

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409/ 
31.01.2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός εγκα-

τεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθ-
μού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προ-
σφοράς 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» (Β’ 368).

8. Την υπό στοιχεία ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 
13.12.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνο-
λογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσο-
νται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβο-
λής 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.»
(Β’ 4488), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03.2018 (Β’ 1263), ΑΠΕ-
ΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/09.10.2018 (Β’ 4850), ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (Β’ 779), ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/46810/1974/18.05.2020 (Α’ 2062) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/117845/4332/07.12.2020 (Β’ 5447) και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/ 
26.03.2020 υπουργική απόφαση «Προσθήκη νέων κα-
τηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επα-
ναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 
30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περ. 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 (Α’ 149) 
και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των 
κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρ-
θρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει.» (Β’1045).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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10. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 9102/4.01.2018 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”.

11. 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”.

12. Την υπ’ αρ. 10/2020 γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ με το υπό στοιχεία Ο-84701/29.10.2020 
έγγραφο της Αρχής.

13. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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» (Α’ 114).

14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

πουργών» (Α’ 121).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, 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 από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και το τέλος του 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, 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 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 μέχρι το τέλος του 2020

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020 θα δημοπρατηθούν 350 MW μέσω μίας (1) κοινής 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το είδος της ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας, οι τεχνολογίες, οι κατηγορίες σταθμών και η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για την ανταγωνιστική διαδικασία.

Πίνακας 1: Δημοπρατούμενη ισχύς μέσω κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
και μέχρι το τέλος του 2020

Έτος

Είδος 
ανταγωνιστικών 

διαδικασιών 
υποβολής 

προσφορών

Τεχνολογίες 
σταθμών Κατηγορίες σταθμών

Συνολική 
δημοπρατούμενη 

ισχύς (MW)

2020 Κοινές Αιολικοί και 
φωτοβολταϊκοί

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 
μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης 
των 50 MW/ Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε 
Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW/ 
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης 
ή ίσης των 20 MW/Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
που ανήκουν σε Ε.Κοιν εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 
20 MW.

350
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(1) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν 
σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α, άρ-
θρο 7 του ν. 4 414/2016, μπορούν να συμμετέχουν.

(2) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί των κατηγοριών 29 και 30 του πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4414/2016, όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, μπορούν να συμμετέχουν.

Άρθρο 3
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

Για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που αφορά σε αιολικούς σταθμούς Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, αιολικούς σταθμούς που ανήκουν 
σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW και φωτοβολ-
ταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης 
των 20 MW, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται σε 53,86 €/MWh.

Άρθρο 4
Τέλος συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

Το τέλος συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που αφορά σε αιολικούς σταθ-
μούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, αιολικούς σταθμούς 
που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 
20 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και 
μικρότερης ή ίσης των 20 MW, που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, καθορίζεται σε 1.000 €.

Άρθρο 5
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

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 

(https://ypen.gov.gr/).
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409/31.01.2020 απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 368).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02055231712200004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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