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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο  κάτωθι υπογεγραμμένος  Δημήτριος Σκαφιδάς του  Παναγιώτη  με αριθμό μητρώου 42900 

φοιτητής του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πριν αναλάβω την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μου, 

δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω:  

«Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του συγγραφέα, 

όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται αυτούσιο ή 

μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί προϊόν 

λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου 

συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας της Π.Ε, ο οποίος φέρει και την 

ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτής της πράξης.  

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα, σε περίπτωση που το Ίδρυμα του έχει 

απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση 

του Τμήματος με νέα απόφασή της, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου 

την εκπόνηση Π.Ε με άλλο θέμα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν 

λόγω Π.Ε πρέπει να ολοκληρώσει εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την 

ημερομηνία ανάθεσής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. παρ.5 

του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού».  

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω παρακολουθήσει το σεμινάριο συγγραφής και εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής. κατά το Θερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους ................ 

 

Ο Δηλών      Ημερομηνία 
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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η 

αφετηρία τους καθώς και η έως τώρα εξέλιξή τους. Επιπλέον, πρόκειται να γίνει επιγραμματική 

αναφορά στα τεχνικά τμήματα του φωτοβολταϊκού πανέλου, όπως και στην συνδεσμολογία του 

με σκοπό την δημιουργία ενός πάρκου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά με το τι ισχύει για τα φωτοβολταϊκά πάρκα σήμερα, με 

έμφαση στο οικονομικό σκέλος μέσω των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα καθώς και την 

αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος που υπάρχει ακόμη στη χώρα μας. Επιπλέον, 

κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει 

μια σφαιρική αντίληψη του ζητήματος. Μεθοδολογικά έχει δημιουργηθεί ερωτηματολόγιο προς 

τους ιδιοκτήτες τέτοιων φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς με τις απαντήσεις των οποίων, 

δημιουργείται ένας δείκτης απόδοσης των συγκεκριμένων επενδύσεων με σκοπό να απαντηθεί 

το ερώτημα κατά πόσο επωφελείται η χώρα μας, τελικά, από τέτοιες επενδύσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εναλλακτικές Μορφές Ενεργείας 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε τους εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας 

στη Ελλάδα ήταν, κατά κύριο λόγο, από την καύση λιγνίτη. Με το πέρας του χρόνου, ωστόσο, οι 

ανανεώσιμες πηγές εκμεταλλευόμενες το γεγονός της απουσίας άπειρων αποθεμάτων λιγνίτη, 

αρχίζουν να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Σκοπός μας να κατονομάσουμε και να εξηγήσουμε τις εν λόγω μορφές ενέργειας αρχίζοντας 

από: 

 

Εικόνα 1.1  Εναλλακτικές μορφές ενέργειας  

 

1.1 Υδροηλεκτρική 

Ένα υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας  περιλαμβάνει τουλάχιστον μία πηγή ύδατος, 

σωλήνωση όδευσης του ύδατος από την πηγή σε έναν υδροστρόβιλο, το σύστημα ελέγχου της 

ροής του, τον υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύματος, το ρυθμιστή της γεννήτριας και τις 

καλωδιώσεις για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας . Η κινητική και δυναμική 

ενέργεια της ροής του νερού μετατρέπεται σε μηχανική περιστροφική και στη συνέχεια σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Όμως η δημιουργία τεχνητών λιμνών με φράγματα για να έχουμε αυτό το 

αποτέλεσμα, δυστυχώς έχει περιορισμένη εφαρμογή λόγω των απαιτούμενων ειδικών εδαφικών 

χαρακτηριστικών. Εκτός αυτού του περιορισμού, σε πολλές περιπτώσεις  με την κατασκευή ενός 

φράγματος, ακόμα και αν η περιοχή καλύπτει τα τεχνικά κριτήρια, είναι πιθανή η πρόκληση 

οικολογικής καταστροφής μεγάλης  εμβέλειας, όπως  ακόμη και η μετακίνηση πληθυσμού, λόγω 

κατάκλισης με νερό εκτεταμένων εύφορων περιοχών.  
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1.2 Ενέργεια των  ωκεανών 

Οι ωκεανοί αποτελούν εν δυνάμει πολύ σημαντικές πηγές ενέργειας. Προκειμένου να 

εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που μας προσφέρει η θάλασσα, παρουσιάζουμε τρείς πιθανούς 

τρόπους: 

 

1.2.1 Από παλίρροιες 

 

Η παλίρροια έχει περίοδο περίπου 12 ώρες και 15 λεπτά και ρέει με ταχύτητα 8.2 πόδια/sec, με 

μια διακοπή ανάμεσα στην  άμπωτη και την πλημμυρίδα, και αποτελεί μια μορφή έμμεσης 

ηλιακής ενέργειας. 

Οι παλίρροιες οφείλονται σε δυνάμεις που δημιουργούνται στις υδάτινες μάζες από την 

περιστροφή της γης καθώς και από το πεδίο βαρύτητας. Σήμερα, παρόλο που  το ενδιαφέρον για 

αυτή τη μορφή ενέργειας είναι ιδιαίτερα έντονο, το κόστος των εγκαταστάσεων παραμένει 

σχετικά υψηλό. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη επένδυση εξαιτίας 

του χαμηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

1.2.2 Από τα κύματα 

Η κινητική ενέργεια των κυμάτων είναι ικανή να περιστρέψει την τουρμπίνα. Η ανυψωτική 

κίνηση του κύματος ασκεί πίεση στον αέρα και θέτει σε περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα 

έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να 

καλύψει επαρκώς τις ανάγκες ενός φάρου ή μιας οικείας. 

 

1.2.3  Από τις διαφορές στην θερμοκρασία των υδάτων  

Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση της 

διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου επιφανειακού ύδατος και του πιο ψυχρού 

ύδατος του πυθμένα. Αυτή η διαφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 °C . Αρχικά, χρησιμοποιεί  

το θερμό επιφανειακό νερό για να ζεστάνει σε έναν ειδικό θάλαμο μια ποσότητα υγρού που έχει 

χαμηλό σημείο βρασμού, όπως ένα μείγμα αμμωνίας και νερού. Όταν το μείγμα αυτό βράσει, το 

αέριο που απελευθερώνεται δημιουργεί επαρκή πίεση ώστε να οδηγήσει έναν αεριοστρόβιλο να 

παράξει την ενέργεια. Στη συνέχεια το αέριο αυτό παγώνει καθώς διέρχεται μέσα από το ψυχρό 

νερό του πυθμένα του ωκεανού, το οποίο αντλείται με τη βοήθεια ενός τεράστιου αγωγού. Ο 

αγωγός αυτός, μάλιστα, μπορεί να απορροφά το παγωμένο νερό με ρυθμό 1.000 tn/s. Όταν το 
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αέριο μετά την ψύξη του συμπυκνωθεί ξανά σε ρευστή μορφή για να χρησιμοποιηθεί πάλι (ως 

μείγμα αμμωνίας- νερού), τότε το ψυχρό νερό διοχετεύεται ξανά στα βάθη του ωκεανού. 

 

1.3 Γεωθερμική  

Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της 

γης. Μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όταν η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο 

στην επιφάνεια της γης, είτε σε μορφή ατμού, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά ύδατα, σε θερμά 

ξηρά πετρώματα, στους θερμοπίδακες ή ακόμα και από πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όταν η θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών είναι χαμηλή, η ενέργειά τους χρησιμοποιείται 

κυρίως για θέρμανση κτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπίων, κτιρίων κ.α. 

 

1.4 Βιομάζα 

Ως βιομάζα χαρακτηρίζεται η ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη. 

Αυτή η οργανική ύλη μπορεί να προέρχεται από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού,  

υπολείμματα από τις αγροτικές βιομηχανίες, υπολείμματα κτηνοτροφικών ομάδων, το ξύλο, 

όπως και κάθε άλλο υλικό που διαθέτει οργανικό φορτίο. Σκοπός της ενεργειακής αξιοποίησης 

της βιομάζας είναι η παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενεργείας. Ανάλογα με την 

διαθέσιμη πρώτη ύλη επιλέγεται και η κατάλληλη διεργασία για τη καλύτερη ενεργειακή της 

αξιοποίηση. Οι διεργασίες που είναι διαθέσιμες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας 

μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες : τις βιοχημικές και  τις θερμοχημικές.  Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει την αναερόβια χώνευση και την αλκοολική ζύμωση και η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει. την καύση, την αεριοποίηση και την πυρόλυση. Η βιομάζα αποτελεί 

μία σημαντική , ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι 

δυνατό να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα 

συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων. Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου, 

ωστόσο, αποτελεί η μεγάλη απαιτούμενη έκταση, αφού μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα ισχύος 20 Mega Watts απαιτεί τουλάχιστον 45.000 στρέμματα 

καλλιεργήσιμης γης. 
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1.5 Αιολική 

Για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας  χρησιμοποιούνται  διατάξεις που εκθέτουν έναν 

έλικα με ένα ή περισσότερα πτερύγια στο ρεύμα του ανέμου, λαμβάνοντας έτσι την κινητική του 

ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφική κίνηση του έλικα. Οι διατάξεις αυτές 

λέγονται αεροκινητήρες ή ανεμογεννήτριες και με τη χρήση τους η αιολική ενέργεια 

μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση του δρομέα του αεροκινητήρα και του άξονά του έτσι 

ώστε παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στο παρελθόν η αιολική ενέργεια είχε χρησιμοποιηθεί και για την άντληση νερού από τα 

πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές. Πλέον έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως για 

την ηλεκτροπαραγωγή. Αξιοποιείται μέσω των ανεμογεννητριών που μετατρέπουν την κινητική 

ενέργεια η οποία παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια 

και στην συνέχεια  σε ηλεκτρική. 

 

 

1.6 Ηλιακή 

Η ηλιακή ακτινοβολία μέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας καθίσταται εκμεταλλεύσιμη.  

Η ενέργεια που παίρνουμε αποτελεί την ηλιακή ενέργεια. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 

για τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε εκμεταλλεύσιμη ενέργεια μπορούν να διακριθούν  

σε:  

α) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία κατευθείαν  σε 

θερμότητα. 

 

β) Παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήματα τα οποία αφορούν κατάλληλες αρχιτεκτονικές 

λύσεις με παράλληλη χρήση δομικών υλικών, ώστε να επιτρέπεται η άμεση εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας για φωτισμό, ψύξη ή θέρμανση. 

 

 γ) Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα που έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή 

απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -   Ιστορική αναδρομή φωτοβολταϊκών 

 

Το 1876 όταν ο Adams (1836 - 1915) και ένας φοιτητής του, ο Day παρατήρησαν ότι μια 

ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου μπορούσε να παραχθεί από το σελήνιο (Se) όταν αυτό ήταν 

εκτεθειμένο στο φως. Το 1877 παρουσίασαν στη Royal Society την έρευνά τους επί των 

μεταβολών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του στοιχείου του σεληνίου όταν εκτίθεται στο ηλιακή 

ακτινοβολία.   

Στη συνέχεια, το 1883, ο Charles Edgar Fritts, από τη Νέα Υόρκη, κατασκεύασε ένα φωτο-

στοιχείο (solar cell) από Σελήνιο όμοιο με τα σημερινά στοιχεία. Μια σημαντική ανακάλυψη 

έγινε επίσης το 1949, όταν οι Mott και Schottky ανέπτυξαν το θεώρημα  της διόδου σταθερής 

κατάστασης. Στο μεταξύ η κβαντική θεωρία είχε αναπτυχθεί αρκετά, ενώ ο δρόμος για τις 

πρώτες πρακτικές εφαρμογές είχε πλέον ανοίξει. 

Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, για πρώτη φορά σε πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του 

1950, αρχικά σε διαστημικές εφαρμογές. 

Η παραγόμενη ενέργεια είχε κοστολογηθεί τότε περίπου 100 φορές περισσότερο απ’ ότι η 

ενέργεια που παραγόταν με συμβατικό τρόπο. Το πρώτο ηλιακό κελί ήταν γεγονός στα 

εργαστήρια της Bell το 1954 από τους Chapin, Fuller και Pearson με απόδοσή 6%, 

εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας . 

Το 1958 η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσαρτάται στο χώρο των 

διαστημικών εφαρμογών όταν μπήκε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στον δορυφόρο 

Vanguard I. Το σύστημα αυτό λειτούργησε με επιτυχία για 8 χρόνια και ήταν από τα πρώτα 

φωτοβολταϊκά συστήματα Από αυτό το χρονικό σημείο κι έπειτα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

άρχισαν να ενσωματώνονται σταδιακά σε ποίκιλες  εφαρμογές και η τεχνολογία τους να 

βελτιώνεται συνεχώς.  

Το 1962 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη, έως τότε, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στον κόσμο 

στην Ιαπωνία από τη Sharp, σε έναν φάρο. Η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος ήταν 242 

Watt. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ξεκίνησαν, λοιπόν, να κάνουν την εμφάνιση τους, όμως, 

εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής η εφαρμογή τους ήταν δυνατή μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις αυτόνομων συστημάτων. Η έρευνα, πάντως, προχωρούσε με αποτέλεσμα η 

απόδοση των φωτοβολταϊκών να βελτιώνεται συνεχώς. Ο κυριότερος πελάτης των 

φωτοβολταϊκών τις δεκαετίες που ακολούθησαν υπήρξε η NASA.  

Με την πάροδο του χρόνου το κόστος των φωτοβολταϊκών στοιχείων άρχισε να μειώνεται, με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται όλο και περισσότερες εφαρμογές με χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, τα οποία γίνονταν οικονομικά και ανταγωνιστικά, σε σχέση με τη χρήση 

συμβατικών μορφών ενέργειας. Παράλληλα, άρχισε να αυξάνεται η ευαισθησία της κοινής 
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γνώμης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυπταν από τις συμβατικές μεθόδους 

παραγωγής και η χρήση ενέργειας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, είχε ως αποτέλεσμα να αποτελούν μια από τις πολλά υποσχόμενες  τεχνολογίες για 

την παραγωγή ενέργειας και την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το 2008 δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλιακής ενέργειας για εμπορική 

χρήση, με δυνατότητα αποθήκευσης της θερμότητας, άνοιξε αρκετά κοντά στο Γκουαδίς της 

Ισπανίας, ανατολικά της Γρανάδας. Στη διάρκεια της μέρας, η ηλιακή ενέργεια από μια έκταση 

με κάτοπτρα χρησιμοποιούταν για τη θέρμανση τηγμένου άλατος. 

 Σήμερα, οι ιδιώτες έχουν την δυνατότητα κατοχής του ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είτε για 

προσωπική χρήση είτε με συνεργασία με κάποιον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1                 Εξέλιξη στην ενέργεια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, αλλά πριν την ανάλυσή 

του, κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση των εννοιών πυρήνας, ηλεκτρόνια και δίοδος. 

Ο πυρήνας αποτελεί μια πολύ μικρή περιοχή στο κέντρο του ατόμου, η οποία περιέχει σχεδόν το 

σύνολο της μάζας του μιας και τα νουκλεόνια από τα οποία αποτελείται, δηλαδή, τα θετικά 

φορτισμένα πρωτόνια και τα ηλεκτρικά ουδέτερα νετρόνια έχουν περίπου 1830 φορές 

αντίστοιχα μεγαλύτερη μάζα από τα φορτισμένα αρνητικά ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω από 

τον πυρήνα. Το ηλεκτρόνιο είναι ένα από τα θεμελιώδη υποατομικά σωματίδια της ύλης και 

μαζί με τους ατομικούς πυρήνες σχηματίζουν τα άτομα. Τα ηλεκτρόνια μπορεί να θεωρηθεί πως 

περιστρέφονται ταχύτατα γύρω από τον πυρήνα των ατόμων σε συγκεκριμένες, ομοεστιακές και 

μη συμπίπτουσες ενεργειακές τροχιές, τις στιβάδες.Tο πρωτόνιο είναι ένα από τα υποατομικά 

σωματίδια, που είχε θεωρηθεί παλιότερα, μέχρι την δεκαετία του 70 στοιχειώδες σωμάτιο, αλλά 

αργότερα βρέθηκε ότι έχει εσωτερική δομή. 

 

Εικόνα 3.1 Πυρήνας ατόμου και ηλεκτρόνια 

Η δίοδος επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από τη μια κατεύθυνση, αλλά μπλοκάρει 

την κίνηση από την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως μια ηλεκτρονική εκδοχή 

της βαλβίδας σε ένα σωλήνα νερού, δεν επιτρέπει ροή αντίθετη από την επιθυμητή. Οπότε, τα 

κυκλώματα που απαιτούν ροή προς μία μόνο κατεύθυνση περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες 

διόδους στη σχεδίαση του κυκλώματος. Σήμερα, οι περισσότερες δίοδοι είναι κατασκευασμένες 

από υλικά ημιαγωγών όπως γερμάνιο ή πυρίτιο. 
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Τα ηλιακά στοιχεία (ή πάνελ ή πανέλα) είναι δίοδοι ημιαγωγού και έχουν τη μορφή ενός δίσκου, 

που δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε φωτόνιο της ακτινοβολίας με ενέργεια ίση ή 

μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, είναι δυνατό να απορροφηθεί σε ένα 

χημικό δεσμό και να ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι  δημιουργείται, μία περίσσεια από ζεύγη 

φορέων (ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές), πέρα από τις συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν στις 

συνθήκες ισορροπίας. Οι φορείς αυτοί, καθώς κυκλοφορούν στο στερεό (και εφόσον δεν 

επανασυνδεθούν με φορείς αντιθέτου πρόσημου), μπορεί να βρεθούν στην περιοχή της ένωσης 

προκειμένου να δεχθούν την επίδραση του ενσωματωμένου ηλεκτροστατικού πεδίου. 

Τα φωτόνια της ακτινοβολίας, που δέχεται το στοιχείο στην μπροστινή του όψη, τύπου n στο 

παράδειγμα του σχήματος, παράγουν ζεύγη φορέων (ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές). Ένα μέρος 

από τους φορείς αυτούς διαχωρίζεται με την επίδραση του ενσωματωμένου πεδίου της διόδου 

και εκτρέπεται προς τα μπροστά  (τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, e-) ή προς τα πίσω (οι οπές, h+), 

δημιουργώντας μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε αυτές τις δυο όψεις του στοιχείου.  

Οι υπόλοιποι φορείς επανασυνδέονται και εξαφανίζονται. Επίσης ένα μέρος της ακτινοβολίας 

ανακλάται πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου, ενώ ένα άλλο μέρος της διέρχεται από το 

στοιχείο χωρίς να απορροφάται, μέχρι να έρθει σε 

επαφή με το πίσω ηλεκτρόδιο. 

Κάπως έτσι, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται 

προς το τμήμα τύπου n και οι οπές εκτρέπονται 

προς το τμήμα τύπου p, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα 

στους ακροδέκτες των δύο τμημάτων της διόδου.  

Συνεπώς, η διάταξη αποτελεί μία πηγή ηλεκτρικού 

ρεύματος που μπορεί να διατηρηθεί  όσο διαρκεί η 

πρόσπτωση του ηλιακού φωτός επάνω στην 

επιφάνεια του στοιχείου. Η εκδήλωση της διαφοράς 

δυναμικού ανάμεσα στις δύο όψεις του 

φωτιζόμενου δίσκου, η οποία ισούται με την ορθή 

πόλωση της διόδου, ονομάζεται φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο. Η αποδοτική λειτουργία των ηλιακών 

φωτοβολταϊκών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής  

        Εικόνα 3.2 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

ενέργειας στηρίζεται στην πρακτική εκμετάλλευση αυτού του φαινομένου. Εκτός από τις 

προσμίξεις των τμημάτων p και n μιας ομοένωσης, δηλαδή υλικού από τον ίδιο βασικά 

ημιαγωγό, το ενσωματωμένο ηλεκτροστατικό πεδίο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση ενός ηλιακού στοιχείου, αλλά και κάθε φωτοβολταϊκής διάταξης, μπορεί να 
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προέλθει επίσης και από διόδους άλλων, για παράδειγμα από διόδους σότκυ που σχηματίζονται 

όταν έρθει σε επαφή ένας ημιαγωγός και ένα μέταλλο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Τεχνολογία  φωτοβολταϊκών 

4.1 Φωτοβολταϊκά πανέλ 

4.1.1 Η κυψέλη 

Μια ηλιακή κυψέλη μονο-κρυσταλλικού πυριτίου έχει βαθύ μπλε χρώμα και ζυγίζει περίπου 10 

γραμμάρια. Το μήκος και το πλάτος της δεν ξεπερνά τα 11εκατοστά, ανάλογα πάντα με τον 

κατασκευαστή. Η  μεμονωμένη κυψέλη παράγει, κατά προσέγγιση 1,6 Watts στα 0,5 Volts. Από 

μόνο του αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο για τις περισσότερες ηλεκτρικές εφαρμογές προκειμένου 

να παραχθεί ωφέλιμη ισχύς. Οι κυψέλες συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους παράλληλα ή σε 

σειρά, ενώ μερικές φορές κόβονται σε πιο μικρά τεμάχια. 

Η κοπή των κυψελών γίνεται για δύο  λόγους: 

 Ο πρώτος είναι για την αύξηση της τάσης. Εάν απαιτείται μόνο λίγο ρεύμα σε υψηλή τάση, τότε 

κόβοντας τις κυψέλες στη μέση και με την καλωδίωσή τους σε σειρά μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα μικρό πλαίσιο. Κάθε κομμάτι θα παράγει την ίδια τάση με ολόκληρη την κυψέλη, αλλά με 

λιγότερο ρεύμα. Ο δεύτερος λόγος για την κοπή των κυψελών είναι για την αύξηση της 

πυκνότητας συσκευασίας τους. Οι κυψέλες με εγκοπές δημιουργούν μη ωφέλιμη επιφάνεια στις 

γωνίες τους και αυτό μπορεί να καταπολεμηθεί κόβοντας έτσι τις κυψέλες σε ορθογώνια μορφή.. 

Τα μειονεκτήματα αυτής της κοπής των κυψελών είναι ότι με συγκεκριμένη τη διαδικασία 

συχνά σπαταλούνται μεγάλα τμήματα της κυψέλης, ενώ δεν είναι απίθανο ένα ποσοστό 

κυψελών να υποστεί κάποια βλάβη κατά την κοπή . Ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει 

ορισμένα χαρακτηρίστηκα για τις ακριβείς διαστάσεις και ανοχές των συγκεκριμένων κυψελών 

του. Για την βαθμολόγηση επίδοσης  των ηλιακών κυψελών έχει διεξαχθεί πλήθος 

εργαστηριακών δοκιμών και έχουν καθιερωθεί κάποιες συνθήκες ως βιομηχανικά πρότυπα για 

τις συγκεκριμένες  δοκιμές, οι Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμών (ΠΣΔ), συγκεκριμένα: 

Η θερμοκρασία στους 25°C, η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας " 1000 W/m2 και η αέρια μάζα να 

ισούται με  ΑΜ 1,5. 

Η αέρια μάζα αποσκοπεί στο πάχος της ατμόσφαιρας το οποίο διαπερνάτε από το ηλιακό φως 

και αποτελεί ένα ιδιαιτέρα σημαντικό δείκτη των χαρακτηριστικών του διαθέσιμου φωτός, αφού 

η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας  οι ηλιακές γίνετε από τις  κυψέλες σε πολύ 

συγκεκριμένα μήκη κύματος. Σε περίπτωση που ο ήλιος βρίσκεται ευθεία από πάνω, η αέρια 

μάζα ισούται με την ποσότητα του παραγόμενου ρεύματος εξαρτάται από την τάση, και αυτή η 
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σχέση απεικονίζεται στην καμπύλη I-V της κυψέλης. Αυτή χρησιμοποιηθούμε για να 

καθορίσουμε την απόδοση της κυψέλης και για τη σύγκριση κυψελών μεταξύ τους. 

 

 

 Εικόνα 4.1 καμπύλη I-V της κυψέλης 

Ένα αρκετά σημαντικό γνώρισμα των φωτοβολταϊκών  κυψελών είναι η τάση της κυψέλης δεν 

εξαρτάται από το μέγεθός της, ενώ παραμένει σχετικά σταθερή με τη μεταβολή της έντασης του 

φωτός. Βέβαια το ρεύμα σε μια διάταξη είναι, σχεδόν, ευθέως ανάλογο προς την ένταση του 

φωτός και το μέγεθός της. Η παραγόμενη ισχύς μιας ηλιακή κυψέλη μπορεί να αυξηθεί αρκετά 

με τη χρήση ενός μηχανισμού περιστρεφόμενων βάσεων παρακολούθησης της τροχιάς και 

διατηρεί τη φωτοβολταϊκή διάταξη όσο τον δυνατόν πιο κάθετη προς τις ακτίνες του ήλιου. 

 

4.1.2. Πλαίσιο 

Οι ηλιακές κυψέλες συνδέονται συχνά σε σειρά, διαμορφώνοντας ένα σύνολο που ονομάζεται 

πλαίσιο. Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή πανέλο αποτελεί τη μικρότερη αυτοτελή μονάδα σε μια 

συστοιχία, καθώς είναι μία ομάδα κυψελών που έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και στη συνέχεια 

τοποθετηθεί σε ένα κέλυφος ως μια αυτόνομη μονάδα. Ο αριθμός των κυψελών ενός πλαισίου 

καθορίζεται από τις ανάγκες τάσης του εκάστοτε συστήματος και οι περισσότεροι 

κατασκευαστές παράγουν πλαίσια τα οποία έχουν διαστάσεις σύμφωνα με τις τάσεις των 

χρησιμοποιούμενων μπαταριών κάπου στα 12 volt. Να σημειωθεί ότι η λέξη πλαίσιο μπορεί να 

αναφέρεται είτε σε ένα μόνο πάνελ είτε σε ένα σύνολο αυτών. 
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4.1.3 Ενθυλάκωση 

Οι ηλιακές κυψέλες χρειάζονται υποστήριξη και προστασία. Για αυτό το λόγο πάντα 

τοποθετούνται σε κάποιο κέλυφος, που να τις προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες  και να 

τις μονώνει ηλεκτρικά .Τα περισσότερα πλαίσια ενθυλακώνονται σε κάποιο πολυμερές υλικό, 

όπως ο οξικός εστέρας αιθυλενίου-βινυλίου (EVA), που στη συνέχεια τοποθετείται μεταξύ 

γυαλιού στην επάνω επιφάνεια και Tedlar ή Mylar στην κάτω. Οι ακμές σφραγίζονται με κάποιο 

στεγανωτικό παρέμβυσμα. Υπάρχουν ποικίλοι  παράγοντες που εξετάζονται για την επιλογή των 

υλικών της ενθυλάκωσης, δίνοντας στις ανάγκες της εφαρμογής. Τα πιο σημαντικά από τα 

χαρακτηριστικά της ενθυλάκωσης είναι τα εξής : 

▪ Ηλεκτρική ειδική αντίσταση 

▪ Μετάδοση της θερμότητας 

▪ Μετάδοση του φωτός 

▪ Θερμική διαστολή 

▪ Ανθεκτικότητα 

▪ Βάρος 

 

 

4.1.4 Συστοιχία 

Ο όρος "συστοιχία " αναφέρεται συχνά στις συνιστώσες που εξετάζονται σε αυτό το χωρίο και  

αφορά όλα τα πανέλ ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, την καλωδίωση και τις διόδους του, 

καθώς και τη βάση της συστοιχίας η οποία υπάρχει περίπτωση  να είναι σταθερή ή να είναι 

περιστρεφόμενη. Γενικότερα , ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή μια συστοιχία επηρεάζεται από το 

περιβάλλον με παρόμοιο τρόπο που επηρεάζεται και μία φωτοβολταϊκή  κυψέλη. Η τάση 

μειώνεται, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία και το ρεύμα αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η έκθεση 

στις ηλιακές ακτίνες. 

 

4.1.5 Συνιστώσες μιας φωτοβολταϊκής συστοιχίας 

Οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε πλαίσια και τα πάνελ συναθροίζονται για να σχηματιστεί  μια 

συστοιχία. Ανάλογα με την εφαρμογή, η συστοιχία μπορεί να αποτελείται από μία κυψέλη, ένα 

πάνελ ή περισσότερα. 
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4.2 Συνδεσμολογία 

Ένα τυπικό παράδειγμα αυτόνομης ηλεκτρικής εγκατάστασης με Φωτοβολταϊκά  που μπορεί σε 

οικία με συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο: 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μας δίνουν τάση κοντά στην τιμή των 17.5 V. Αν επιδιώκουμε να 

φορτίζουν συνηθισμένους συσσωρευτές των 12 V, τότε όλα τα φωτοβολταϊκά  πλαίσια θα 

συνδεθούν παράλληλα ώστε η φ/β συστοιχία να δίνει τάση επίσης  περίπου 17.5V, που είναι 

αρκετά κατάλληλη για τη φόρτιση συσσωρευτών με ονομαστική τάση 12 V. Έχουμε όμως τη 

ικανότητα, με κατάλληλη διάταξη και σύνδεση, να παράγουμε υψηλότερη τόση για τη φόρτιση 

συσσωρευτών ή για την τροφοδότηση της κατανάλωσης. Π.χ. προσθέτουμε ένα ακόμα φ/β 

πλαίσιο στη συστοιχία, ώστε το σύνολό του να φτάσει τα 99, και τα μοιράζουμε σε 33 

παράλληλους κλάδους με 3 πλαίσια στη σειρά σε κάθε κλάδο. Τότε, η συστοιχία θα δίνει 

περίπου 3 χ 17 = 51 V. Επίσης μπορούμε να σχηματίσουμε 11 παράλληλους κλάδους με 9 

πλαίσια στη σειρά σε κάθε κλάδο, και να πάρουμε τάση περίπου 9 χ 1 7 = 1 53 V, ή να 

σχηματίσουμε 9 παράλληλους κλάδους με 1 1 πλαίσια στη σειρά σε κάθε κλάδο και να πάρουμε 

τάση περίπου 11 χ 17 = 187 V. 

 

4.3 Τύποι φωτοβολταϊκών πανέλ 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή πανέλ διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη 

δομή του βασικού τους υλικού καθώς και με τον τρόπο κατασκευής τους. 

Έτσι, προκύπτει  την παρακάτω κατάταξη: 

 

4.3.1 Τύποι φωτοβολταϊκών πάνελ πυριτίου μεγάλου πάχους 

 

α) Φωτοβολταϊκά πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου (sc-Si) 

 

Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί από ένα κυλινδρικό κρύσταλλο πυριτίου. 

Αποτελούν τα πιο αποδοτικά μέχρι στιγμής φωτοβολταϊκά. Η κατασκευή τους όμως είναι 

αρκετά πιο πολύπλοκη γιατί απαιτεί την κατασκευής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου και έχει 

σαν αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος κατασκευής. Το μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία 

χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της καλύτερης σχέση ενεργειακής πυκνότητας ή 

απόδοσης σε επιφάνειας, οι βασικές τεχνολογίες παραγωγής μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών 
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είναι η μέθοδος CZ (Czochralski) και η μέθοδος FZ (float zone). Και οι δύο βασίζονται στην 

ανάπτυξη μιας ράβδου πυριτίου. Το μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό με την υψηλή απόδοση 

στο εμπόριο σήμερα με ποσοστό πλαισίου 18,5%.  

β) Φωτοβολταϊκά πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου (mc-Si) 

Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ κατασκευάζονται από ράβδους λιωμένου και 

επανακρυσταλλομένου πυριτίου. Για την παραγωγή τους οι ράβδοι του πυριτίου κόβονται σε 

πολύ λεπτά τμήματα από τα οποία κατασκευάζεται η κυψέλη του φωτοβολταϊκού. Η διαδικασία 

κατασκευής τους είναι πιο απλή από των μονοκρυσταλλικών με αποτέλεσμα το κόστος 

παραγωγής να είναι πιο μικρό. Παρουσιάζουν όμως σε σχετικά μικρότερη απόδοση της τάξεως 

του 12%. Κάποιες από τις βασικές τεχνολογίες παραγωγής είναι και η ηλεκτρομαγνητική 

χύτευση EMC  και η μέθοδος απευθείας στερεοποίησης DS (directional solidification). 

 

γ) Φωτοβολταϊκά πάνελ ταινίας πυριτίου (Ribbon-Si) 

Τα φωτοβολταϊκά της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούνται από ένα  λεπτό στρώμα πυριτίου 

που έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν υπόβαθρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη κλίμακα υλικών από ελαστικά έως δύσκαμπτα με αποτέλεσμα να 

έχει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, ιδιαίτερα σε εύκαμπτες ή καμπύλες επιφάνειες. Ενώ το 

άμορφο πυρίτιο παρέχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα φωτός, δυστυχώς η απόδοση του  είναι 

του μικρότερη των κρυσταλλικών. Το φθηνό όμως κόστος κατασκευής τους τα κάνει κατάλληλα 

για εφαρμογές όπου δεν απαιτείται πολύ υψηλή απόδοση. 

 

4.3.2 Φωτοβολταϊκά πάνελ λεπτών επιστρώσεων( thin film) 

 

α) Δισεληνοϊνδιούχος χαλκός (CuInSe2 ή CIS, με προσθήκη γάλλιου CIGS) 

 

Ο Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός έχει πολύ καλή απορροφητικότητα στο περιστατικό φως, παρόλα 

αυτά η απόδοση του με τις κυμαίνεται στο 11% (αν πανέλο). Εργαστηριακά έγινε εφικτή με 

απόδοση περίπου 18% η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μεταξύ των 

φωτοβολταϊκών τεχνολογιών λεπτής επιστρώσεως. Με την πρόσμιξη γάλλιου η απόδοση του 

μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο CIGS. Πρόβλημα αποτελεί η περιορισμένη ποσότητά του 

που βρίσκεται στην φύση. Μέσα στα επόμενα χρόνια, πάντως, αναμένεται το κόστος του να 

είναι  χαμηλότερο από ό,τι σήμερα. 
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Φωτοβολταϊκό πάνελ τύπου CIS 

 

β) Φωτοβολταϊκά πάνελ άμορφου πυριτίου (Amorphous ή Thin film Silicon, a-Si) 

 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ αυτά, έχουν αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για ταινίες λεπτών επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με 

την εναπόθεση ημιαγωγού υλικού (πυρίτιο στην περίπτωση μας) πάνω σε υπόστρωμα 

υποστήριξης, χαμηλού κόστους όπως γυαλί ή αλουμίνιο. 

Έτσι και λόγω της μικρότερης ποσότητας πυριτίου που χρησιμοποιείται η τιμή τους Είναι, 

γενικά, αρκετά χαμηλότερη. Ο χαρακτηρισμός άμορφο φωτοβολταϊκό προέρχεται από τον 

τυχαίο τρόπο με τον οποίο είναι διατεταγμένα τα άτομα του πυριτίου. Οι επιδόσεις που 

επιτυγχάνονται με την χρήση φωτοβολταϊκών thin films πυριτίου κυμαίνονται για το πλαίσιο 

από 6 έως 8%, ενώ στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα και μέχρι 14%. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα για το φωτοβολταϊκό πάνελ a-Si είναι το γεγονός ότι δεν 

επηρεάζεται σημαντικά από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, πλεονεκτεί στην αξιοποίηση της 

απόδοσης του σε σχέση με τα κρυσταλλικά ΦΒ, όταν υπάρχει διάχυτη ακτινοβολία (συννεφιά). 

Το μειονέκτημα των άμορφων πλαισίων είναι η χαμηλή τους ενεργειακή Πυκνότητα, κάτι που 

σημαίνει ότι για να παράγουμε την ίδια ενέργεια χρειαζόμαστε σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε 

σχέση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. Επίσης υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με την 

διάρκεια ζωής των άμορφων Πλαισίων, μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία από παλιές 

εγκαταστάσεις, εξαιτίας της σχετικά καινούργιας τεχνολογίας τους. Παρόλα αυτά οι 

κατασκευαστές πλέον δίνουν εγγυήσεις απόδοσης 20 ετών. Το πάχος του πυριτίου είναι περίπου 

0,0001 χιλιοστά  

ενώ το υπόστρωμα μπορεί να είναι από 1 έως 3 χιλιοστά. 

 

γ) Τελουριούχο Kάδμιο (CdTe) 

 

Το Τελουριούχο Κάδμιο έχει ενεργειακό χάσμα γύρω στο 1eV το οποίο είναι πολύ κοντά στο 

ηλιακό φάσμα, στοιχείο που του παρέχει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως την δυνατότητα να 

απορροφά το 99% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες τεχνικές, ωστόσο, μας 

προσφέρουν αποδόσεις πλαισίου γύρω στο 7%. Στο εργαστήριο η απόδοση στα φωτοβολταϊκά 

πάνελ έχει φθάσει το 16%. Μελλοντικά αναμένεται πτώση του κόστους του. Τροχοπέδη για την 

χρήση του αποτελεί το γεγονός ότι το κάδμιο, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, είναι καρκινογόνο 

με αποτέλεσμα να προβληματίζει το ενδεχόμενο της εκτεταμένης χρήσης του. Επιπρόσθετα, 

προβληματική είναι και  η έλλειψη του Τελούριου. Σημαντικότερη χρήση του είναι ή 
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ενθυλάκωση του στο γυαλί ως δομικό υλικό, το οποίο αποτελεί  κατάλληλο υλικό για 

ενσωμάτωση στα κτίρια (BIPV Building Integrated Photovoltaic). 

 

δ) Αρσενικούχο Γάλλιο (GaAs) 

Το Γάλλιο είναι ένα παραπροϊόν της ρευστοποίησης άλλων μετάλλων, όπως το αλουμίνιο και ο 

ψευδάργυρος. Είναι σπανιότερο ακόμα και από τον χρυσό. Το Αρσένιο, από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να μην είναι σπάνιο άλλα έχει το μειονέκτημα ότι είναι δηλητηριώδες. Το Η απόδοση 

του στην μορφή πολλαπλών συνενώσεων (multijunction) είναι η πιο υψηλή  που έχει επιτευχθεί 

αγγίζοντας το 29%! Επίσης, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs είναι αρκετά ανθεκτικά στις 

υψηλές θερμοκρασίες γεγονός που επιβάλλει την χρήση τους σε εφαρμογές ηλιακών 

συγκεντρωτικών συστημάτων (solar concentrators). Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs έχουν το 

πλεονέκτημα ότι αντέχουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή απόδοσή του, το καθιστά κατάλληλο για διαστημικές 

εφαρμογές. Το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτής της τεχνολογίας αποτελεί το μεγάλο κόστος 

του μονοκρυσταλλικού GaAs υποστρώματος. 

 

 

4.3.3 Πολύ-στρωματικά φωτοβολταϊκά πάνελ 

 

Μια άλλη κατηγορία είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που αποτελούνται από στρώσεις υλικών 

διαφόρων τεχνολογιών. - HIT (Heterojunction with Intrinsic Thinlayer). 

Τα ποιο γνωστά εμπορικά πολυστρωματικά φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούνται από δύο 

στρώσεις άμορφου πυριτίου (πάνω και κάτω) ενώ ενδιάμεσα υπάρχει μια στρώση 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ο μεγάλος 

βαθμός απόδοσης του πλαισίου που φτάνει σε εμπορικές εφαρμογές στο 17,2% κάτι που  

σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μικρότερη επιφάνεια για να έχουμε την ίδια εγκατεστημένη ισχύ. Τα 

αντίστοιχα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν απόδοση 19,8%. Άλλα πλεονεκτήματα για τα 

πολυστρωματικά φωτοβολταϊκά πάνελ είναι η μεγάλη τους απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες 

αλλά και η υψηλή τους απόδοση στην διαχεόμενη ακτινοβολία. Εύλογα, τα φωτοβολταϊκά που 

παρουσιάζουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα, είναι ακριβότερα σε σχέση με τα συμβατικά 

φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

 

 



 
 
 

16 
 

4.3.4. Άλλες Τεχνολογίες 

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών εξελίσσεται με ταχείς  ρυθμούς καθώς διάφορα εργαστήρια 

στον κόσμο παρουσιάζουν νέες κατασκευές κάθε μέρα. Κάποιες από τις τεχνολογίες στα 

φωτοβολταϊκά πάνελ που φαίνεται να ξεχωρίζουν και μελλοντικά, ενδεχομένως, να υιοθετηθεί 

ευρεία η χρήση τους είναι: 

1) Νανοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ πυριτίου (nc-Si) 

2) Οργανικά ή Πολυμερή πάνελ 

 

 

Εικόνα 4.1 φωτοβολταϊκό πάνελ  

 

 

 

4.4 Τύποι inverter 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τάση που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια δεν είναι 

κατάλληλη  για την άμεση σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος του inverter (αντιστροφέα) είναι η μετατροπή της συνεχούς 

τάσης (DC)  που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενη (AC), κατάλληλης 

συχνότητας και τιμής για διασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Γενικά οι αντιστροφής διακρίνονται 

σε δύο (2) κυρίως κατηγορίες :  
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➢ Στους inverter πηγής τάσεως (voltage source inverters),που τροφοδοτούνται από μια 

πηγή συνεχούς τάσεως .  

➢ Στους inverter πηγής ρεύματος (current source inverter ) που τροφοδοτούνται από μια 

πηγή συνεχούς ρεύματος.  

Οι inverters (αντιστροφείς) πηγής τάσεως χρησιμοποιούνται από πολλές βιομηχανικές 

εφαρμογές και είναι πιο διαδεδομένοι, από αυτούς που έχουν πηγή ρεύματος και 

χρησιμοποιούνται σε μηχανές υψηλής ισχύος.  

 Οι inverters (αντιστροφείς) πηγής τάσεως μπορούν να διακριθούν  σε : 

• Μονοφασικούς inverter  σε συνδεσμολογία ημιγέφυρας  

• Μονοφασικούς inverter  σε συνδεσμολογία πλήρους γέφυρας  

• Στους τριφασικούς inverter σε συνδεσμολογία ημιγέφυρας 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Συντήρηση  

 

Η συντήρηση μιας φωτοβολταϊκής μονάδας  σχετίζεται με πολλούς παράγοντες όπως:   

Αν το σύστημα βρίσκεται σε οικία ή σε οικόπεδο παράγοντες που επηρεάζουν την συντήρηση 

θεωρούνται, μεταξύ άλλων, το πόσο προσβάσιμη είναι, που βρίσκεται και από τι περιβάλλεται. 

Εάν το πάρκο βρίσκεται σε οικία η επίβλεψη και συντήρησή του είναι σχετικά πιο εύκολη διότι 

ο ιδιοκτήτης ή o συντηρητής μπορεί να επιβλέπει και να ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά  για 

τις επιδόσεις του. Πολύ απλά ο συντηρητής το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να καθαρίζει 

την επιφάνεια των πανέλ με συχνότητα περίπου μία φορά το μήνα καθώς και να ελέγχει τη 

βιωσιμότητά τους. Ένας συνήθης τρόπος καθαρισμού αποτελεί ένα πιεστικό όργανο πάνω στο 

σωλήνα του νερού  το ποιο θα εκτοξεύει πίδακες νερού και θα απομακρύνει σκόνες  που πιθανόν 

να σκιάζουν την επιφάνειά τους. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ικανός να 

αντιδράσει άμεσα όταν αντιλήφθη μία δυσλειτουργία προκειμένου να την επιλύσει με τον, κατά 

την κρίση του, βέλτιστο τρόπο δεδομένου ότι η απόσταση και η πρόσβαση δεν αποτελεί μεγάλο 

ζήτημα. Το ίδιο συμβαίνει και αν η εγκατάσταση βρίσκεται σε οικόπεδο κοντά σε οικία και ο 

συντηρητής ή ο ιδιοκτήτης έχει άμεση πρόσβαση σε αυτήν.  

Όμως αν το πάρκο βρίσκεται σε μακρινές και δύσβατες περιοχές η συντήρηση του κρίνεται ως  

σχετικά πιο δύσκολη, οικονομικά υποφερτή, ωστόσο, με την χρήση της υπάρχουσας 

τεχνολογίας. Στην περίπτωση που το πάρκο βρίσκεται σε οικόπεδο πέρα από την σκόνη ο 

συντηρητής θα πρέπει να συνυπολογίζει την χλωρίδα και την πανίδα που περιβάλλει την 

μονάδα.  
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Η πανίδα δεν μπορεί να ελεγχθεί 

πλήρως καθώς αναφερόμαστε σε 

όντα με δική τους βούληση που 

μπορούν να προκαλέσουν από 

δυσκολία στην πρόσβαση έως και 

μικρές φθορές σε ένα 

φωτοβολταϊκό πάρκο. Δυσκολία 

στην πρόσβαση και στην 

καταμέτρηση της απόδοσης μπορεί 

να προκαλέσουν αποικίες εντόμων 

που θα θελήσουν να 

εγκατασταθούν στο πάρκο 

εκμεταλλευόμενες το πανέλο ως 

στέγαστρο. Σε αυτήν την  

Καθαρισμός με χρήση χορτοκοπτικού  μηχανήματος  

περίπτωση πιο συμφέρουσα λύση αποτελεί η χρήση εντομοκτόνων φαρμάκων. Επίσης φθορές 

μπορούν να προκύψουν από το πέρας κτηνοτροφικών ζώων αλλά αυτό είναι εύκολο να 

αποφευχθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη περίφραξη. Αλλά το πιο σύνηθες φαινόμενο, 

τουλάχιστον σε επαρχιακές περιοχές, είναι η θραύση των 

πανέλων από σκάγια κυνηγών στην προσπάθειά τους να 

πετύχουν κάποιο πουλί που βρίσκεται κοντά στην 

εγκατάσταση. Αυτό συνήθως μπορεί να αποφευχθεί 

τοποθετώντας  κάμερες και ειδικές σημάνσεις ώστε να 

ενημερώνονται οι κυνηγοί πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν 

είναι  κατάλληλος για κυνήγι. 

Η χλωρίδα, από την άλλη πλευρά, είναι μια συνθήκη, στην 

οποία μπορεί να υπάρξει ουσιώδες έλεγχος, ο οποίος, 

ωστόσο, θα πρέπει να ανακτάται συνεχώς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης, 

αποτελούν τα φυτά τα οποία αναπτύσσονται και μπορούν 

να προκαλέσουν σκίαση μειώνοντας την παραγωγικότητα 

του πάρκου. Προκειμένου να μην συμβεί κάτι τέτοιο. θα 

πρέπει, τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, τα ανεπτυγμένα φυτά 

να αφαιρούνται, είτε με κάποιο σκαλιστικό εργαλείο είτε 

με πιο σύγχρονους τρόπους. Η χρήση χορτοκοπτικού 

μηχανήματος εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, σε 

συνδυασμό με το ράντισμα στα ήδη κομμένα  

Καθαρισμός με χρήση πανιού 
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φυτά με κάποιο ζιζανιοκτόνο ώστε να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να 

αναπτυχθούν ξανά.  

Στην περίπτωση που το πάρκο βρίσκεται σε μία δύσβατη περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει η 

πολυτέλεια της ύδρευσης παροχής νερού με μεγάλη πίεση τότε καταφεύγουμε σε πιο κλασικές 

αλλά, εξίσου, αποτελεσματικές μεθόδους. Με την χρήση ενός πανιού (παρκετέζας) αφαιρούμε 

την σκόνη και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στη επιφάνεια των πάνελ.  

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται έλεγχος της παραγωγής, δηλαδή τον αριθμό των Watts 

προκειμένου να δούμε την απόδοση που έχουμε και να είναι δυνατή η σύγκριση για το αν αυτές 

οι τιμές είναι αποδεκτές την συγκεκριμένη εποχή, καθώς διαφορετική παραγωγή καταγράφεται 

στο χειμερινό και διαφορετική στο θερινό ηλιοστάσιο. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η ανάγκη 

ελέγχου των καλωδιώσεων και των πανέλων τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες για τυχόν φθορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Νομοθεσία 

 
Οι αρχικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση  ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα 

έγιναν το 1985 με τον πρώτο νόμο για θέματα ηλεκτροπαραγωγής από εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας. Έπειτα  η επόμενη σημαντική προσπάθεια έγινε το 1994 όπου θεσπίστηκαν ευνοϊκές 

ρυθμίσεις για τις Α.Π.Ε. και εμφανίστηκε  έντονο  επενδυτικό ενδιαφέρον και από την πλευρά 

των ιδιωτών. Οι τελικές ρυθμίσεις και η κάλυψη των οποιωνδήποτε κενών υπήρχαν έγιναν από 

το 2001 μέχρι το 2006 όπου είχαμε και τον τελευταίο και πιο ευνοϊκό νόμο για τις Α.Π.Ε. και 

ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα.  
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Η υπάρχουσα νομοθεσία (2018) έχει ως εξής:  

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής (net metering) είναι σύστημα διασυνδεδεμένο με το 

δίκτυο. Βασίζεται στη λογική της αποκεντρωμένης παραγωγής όπου ο κάθε αυτοπαραγωγός 

παράγει την ενέργεια που καταναλώνει. Κάθε τριετία διενεργείται ενεργειακός συμψηφισμός της 

παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις 

εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο αυτοπαραγωγός δεν αποζημιώνεται για τυχόν περίσσεια 

παραγωγής ενέργειας, γεγονός στο οποίο έγκειται και η διαφορά με τα διασυνδεδεμένα 

συστήματα ταρίφας (feed-in-tariff), που αποτελούσαν την πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων κατά τα προηγούμενα έτη, όπου ο συμψηφισμός είναι λογιστικός και ο χρήστης 

αποζημιώνεται ανά κιλοβατώρα για την έγχυση της παραγωγής του στο δίκτυο. 

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας το όριο της ισχύος κάθε φωτοβολταϊκού 

συστήματος αυτοπαραγωγής ανέρχεται στα 20 kWp ή, εφόσον μιλάμε για μεγαλύτερα 

συστήματα, στο μισό της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς ενός 

φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 500 kWp. 

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το όριο της ισχύος κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος 

αυτοπαραγωγής ανέρχεται στα 10 kWp και ειδικά για την Κρήτη στα 20 kWp, ή, εφόσον μιλάμε 

για μεγαλύτερα συστήματα, στο μισό της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε 

περίπτωση η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα 

νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 kWp για την Κρήτη και τα 20 kWp για τα λοιπά μη 

διασυνδεδεμένα νησιά. 

Ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή 

άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας το όριο της ισχύος κάθε 

φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της 

συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής είναι σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα που 

εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις 

εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο. 

Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής έχουν φυσικά πρόσωπα 

(επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που είτε έχουν στην 

κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη 

νόμιμη χρήση αυτού μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ και έχουν διασφαλίσει την 

έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ή 

περισσοτέρων συστημάτων σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, παραδείγματος χάρη 

ταράτσα πολυκατοικίας  με προϋπόθεση την έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου. 
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Η αίτηση της σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής περιλαμβάνει 

τα εξής έγγραφα: 

 

• Φωτοτυπία ταυτότητας αυτοπαραγωγού. 

• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ (εξοφλημένου). 

• Τοπογραφικό πολεοδομίας (μόνο αν είναι εκτός σχεδίου το κτίριο). 

• Απλή φωτοτυπία οικοδομικής άδειας 

• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας με μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο - να φαίνονται όλοι οι  

ιδιοκτήτες και πιθανές μεταβολές.. 

• Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ. 

• Έγγραφο αίτησης σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ που συμπληρώνεται συνήθως ιδιωτική εταιρία.  

• Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του 

αντιστροφέα, ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και σχέδιο χωροθέτησης των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων που υλοποιούνται. 

 

Μετά την αποδοχή της αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ ακολουθεί η σύναψη της σύμβασης σύνδεσης 

και η σύναψη της σύμβασης συμψηφισμού. Ακολουθεί η ενεργοποίηση του συστήματος που 

έχει εγκατασταθεί.  

 

Αναλυτικότερα για τις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: 

α. Η ανάπτυξη νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συμβατού με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE C200/28.6.2014). 

β. Η αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή των 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας με τον βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία. 

γ. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., κατά προτεραιότητα, 

με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού 
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μίγματος, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση και ανάπτυξη της 

εθνικής οικονομίας. 

δ. Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, που προβλέπονται στο ν. 3468/2006 (A΄ 129), 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3851/2010 (Α΄ 85) με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική 

νομοθεσία με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ως προς τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από 

Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μέχρι το έτος 2020. 

ε. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, και την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας. 

στ. Η υποστήριξη της λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α., η βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

3734/2009 (Α΄8) και στο ν. 4342/2015 (Α΄143), με τις διατάξεις των οποίων εναρμονίσθηκε η 

ελληνική νομοθεσία με τις Oδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΕ, αντίστοιχα. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού 

έχουν την ακόλουθη έννοια: 

1. Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών: η διαδικασία υποβολής προσφορών στο 

πλαίσιο προκήρυξης για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 

Ενίσχυσης. 

2. Αντιλογισμός Απόκλισης Εσόδων: η διαδικασία κατά την οποία: α) στο τέλος του μηνιαίου 

κύκλου εκκαθάρισης υπολογίζεται η αξία της ωριαίας εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

σταθμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με βάση την αντίστοιχη ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος και 

των λοιπών Μηχανισμών Χονδρεμπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) υπολογίζονται στη 

συνέχεια μέσω αθροίσεως τα ισοδύναμα μηνιαία έσοδα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

που αντιστοιχούν στην πραγματικώς εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια, γ) προσδιορίζεται η 

διαφορά του ποσού που προκύπτει σε σχέση με τα έσοδα που ο κάτοχος του εν λόγω σταθμού 

έχει ήδη λάβει από τη συμμετοχή του στην αγορά, ώστε τελικά αυτή η διαφορά να 

χρεοπιστώνεται στον κάτοχο του σταθμού αυτού. 

3. Δήλωση Εκπροσώπησης: η δήλωση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τον Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή του Συστήματος ή 

τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3851%2F2010
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4342%2F2015
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4. Διαφορική Προσαύξηση: η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), στη 

βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης, ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθμών ή ανά έργο 

σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών που παρέχεται στους κατόχους σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπό τη μορφή προσαύξησης 

επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

όπως αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία αντιλογισμού της απόκλισης εσόδων. 

Η Διαφορική Προσαύξηση μπορεί να λαμβάνει είτε θετικές είτε αρνητικές αριθμητικές τιμές. 

5. Ειδική Τιμή Αγοράς (E.T.A.): η ανηγμένη μεσοσταθμική αξία της εγχεόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

6. Καινοτόμα Έργα: έργα σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

τα οποία επιδεικνύουν μια τεχνολογία ως πρώτη του είδους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

αντιπροσωπεύουν σημαντική καινοτομία που υπερβαίνει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία. 

7. Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

8. Λειτουργική Ενίσχυση: η ενίσχυση που παρέχεται σε κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Το 

χρονικό διάστημα και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και το πλαίσιο που τη διέπει 

ορίζονται στη σύμβαση που συνάπτει ο κάτοχος του σταθμού με το Λειτουργό της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Λ.Α.Γ.Η.Ε.) ή τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

9. Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης: ο μηχανισμός υπολογισμού των 

χρεώσεων, διαφοροποιούμενων ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών, που 

επιβάλλονται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υποχρεούνται σε απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

υπολογισμός αυτών των χρεώσεων λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την κανονικοποιημένη 

απόκλιση της παραγωγής των σταθμών αυτών από την πρόβλεψη παραγωγής τους, μια περιοχή 

ανοχής σφάλματος πρόβλεψης, καθώς και το πρόσθετο κόστος αποκλίσεων που προκύπτει από 

τον ισχύοντα μηχανισμό εκκαθάρισης αποκλίσεων. 

10. Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς (M.X.A.): το σύνολο των μηχανισμών με βάση τους 

οποίους διαμορφώνεται το ποσό πίστωσης που αντιστοιχεί στην εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τη συμμετοχή 

του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπλέον των εσόδων του από τη συμμετοχή του στον 

Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

11. Προκήρυξη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών: η επίσημη ανακοίνωση 
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Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών, η οποία περιλαμβάνει το χρονικό 

διάστημα υποβολής προσφορών, τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια 

αξιολόγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

12. Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά: η πρόσθετη σταθερή 

λειτουργική ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) που χορηγείται, ανά κατηγορία ή ανά 

τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε κατόχους 

σταθμών που υποχρεούνται σε απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δεν 

επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για όσο διάστημα αυτό 

κρίνεται σκόπιμο από τις συνθήκες ωριμότητας της αγοράς και η οποία διέπεται από ειδικούς 

όρους σύμφωνα με το Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. 

13. Σταθερή Τιμή: η λειτουργική ενίσχυση με τη μορφή σταθερής τιμής, ανά τεχνολογία ή ανά 

κατηγορία σταθμών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε 

ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), που παρέχεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

14. Σταθμοί Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: οι σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο, οι σταθμοί που αξιοποιούν 

γεωθερμικό δυναμικό, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί καθώς και οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

15. Σταθμοί Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής: οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. που δεν είναι ελεγχόμενης παραγωγής, όπως ειδικότερα οι αιολικοί, φωτοβολταϊκοί 

και μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. 

16. Σύμβαση Εκπροσώπησης: η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή 

Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την εκπροσώπησή του στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

17. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.): η σύμβαση που 

υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη του σταθμού του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 

Προσαύξησης. 

18. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 

(Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.): η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για την ένταξη του σταθμού του στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., 

καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. 

19. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.): η σύμβαση που υπογράφει 
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κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. 

Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. για την ένταξή του στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ή το δίκτυο των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής. 

20. Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.): ο συντελεστής απομείωσης του ισοδύναμου 

ανηγμένου κεφαλαίου της Επενδυτικής Ενίσχυσης βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό της 

ετήσιας απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης που απομειώνει τα έσοδα του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

21. Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.): η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) στη βάση της οποίας 

υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή 

της Σταθερής Τιμής, για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 

Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η τιμή αυτή καθορίζεται ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθμών, ή 

ανά έργο αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών. 

22. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.).: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση 

κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

23. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).: ο Φορέας που αναλαμβάνει 

την εκπροσώπηση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας 

εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης. 

24. Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ορισμοί 

που περιέχονται στο ν. 3468/2006 (Α΄129), στο ν. 4001/2011 (Α΄179) και στο 

ν. 2773/1999 (Α΄286) ως ισχύουν, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους. 

Άρθρο 3 

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

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 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2773%2F1999
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και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε 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. 

3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) 

ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η 

μέθοδος υπολογισμού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη 

Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και η οποία ορίζεται ανά 

τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν αυτή προκύπτει από διενέργεια 

ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7. 

4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που αφορούν 

στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2. 

Η διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της 

σύμβασης του άρθρου 9. 

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. Στους 
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κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν 

Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5. 

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου 

κατόχου, εντάσσεται σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

στην κατηγορία σταθμών της περίπτωσης γ΄ της παρούσας. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης 

ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α΄ και β΄, μπορεί να μειώνονται, με 

παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 

1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια 

εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8. Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια 

ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που 

συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης 

της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής 

Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους 

ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. 

7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν 

Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης 

μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής 

Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό 

που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.). Ο Σ.Α.Κ. 

εφαρμόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί 

στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η 

ετήσια επιστροφή του κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα έσοδα της 

Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ 

 

όπου: 

ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης (€) 

ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (%) 

ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης 
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μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€). 

Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 2. Η ως 

άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

8. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

λαμβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της 

αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση σε 

λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού. Σε περίπτωση που ο σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η 

δήλωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο 

εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η μη δήλωση της Επενδυτικής 

Ενίσχυσης της παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν 

τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, 

απομείωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου της παραγράφου 7, τρείς φορές μεγαλύτερου 

μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για το 

χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν 

δηλώθηκε με ακρίβεια. 

9. Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με 

αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση, στον αντίστοιχο 

κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό προβλέπεται, και 

περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 7 και για κάθε 

Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του εν λόγω σταθμού, από τη σχέση: 

  

               ε αναγ Χ (1+ε αναγ)t 

Σ.Α.Κ. =----------------------- 

               (1+ε αναγ)t -1 

όπου: 

εαναγ: Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α. της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

t: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε 
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Επενδυτικής Ενίσχυσης. 

10. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης 

των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της 

Επενδυτικής Ενίσχυσης. Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της 

περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής: 

α) σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με 

αύξοντα αριθμό 1-10, 12-14, 28, 

β) σε 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

4, με αύξοντα αριθμό 11, 15-27, 

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο 4, 

παρ. 5 μπορεί να τροποποιείται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας σταθμού ή να 

καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα κατηγορία σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στον Πίνακα 1 της 

περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία 

καθορισμού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών του άρθρου 7. 

11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 

του παρόντος και αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) 

όπως ισχύει, εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή 

δοκιμαστική) μέχρι και: 

α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή, 

β) την 31η Δεκεμβρίου του 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

12. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθμοί τους δεν 

τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και: 

α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή, 

β) την 31η Δεκεμβρίου του 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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Ενίσχυσης του παρόντος. Οι κάτοχοι των σταθμών αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση 

συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία 

(κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018. 

13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 

11 και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5MW, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από 

το Λειτουργό της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των σταθμών τους 

σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π.. 

Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά 

μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 και της χρονικής 

διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Για τους εν λόγω 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου 

εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που 

λαμβάνουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη 

λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία 

μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των 

παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με 

την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.13. 

15. Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης: 

α. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση που είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό 

Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος 

και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός 

τροποποιείται από το άρθρο 23, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για τον κάτοχο 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέφεται στον 

προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του 

ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23. 

β. Της Σ.Ε.Σ.Τ., καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασμό 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 

4001/ 2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23. 

16. Για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα 

όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
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5 αφορούν στο 20% της εγκατεστημένης ισχύος τους και η Λειτουργική Ενίσχυση χορηγείται 

στους κατόχους των σταθμών αυτών, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του Πίνακα 1 της 

περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που 

διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να 

ανέλθει μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση. Για τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που 

προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους αυτούς 

που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους. 

β. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν μέσω 

ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξαιρούνται από την υποχρέωση 

συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση σε 

αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά 

την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας σταθμών που ανήκουν. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία 

εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα των σταθμών 

της παρούσας. 

17. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 

στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση της 4.6.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Β΄ 1079/2009), αποζημιώνονται 

και συνάπτουν τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και 

προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. 

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. 

19. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
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κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι σταθμοί τους 

συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και 

εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, δεν 

λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των 

σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα 

αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας. 

20. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 468/2006 (Α΄ 129), και τροποποιούν τις άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν 

σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος 

Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την 

πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 

παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 

εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών. 

21. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), για την 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται με την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαμβάνουν 

Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση: 

α) της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 4 όπως η Τ.Α. ισχύει κατά τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς παραγωγής 

τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), ή 

β) της μεσοσταθμικής Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία 

της εν λόγω κατηγορίας σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία σταθμών 

ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. 

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει: 

αα) Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου 

τύπου και για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής 

σύμβασης. 
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ββ) Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 

συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την πρόσθετη ισχύ 

παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. 

22. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και προχωρούν σε ριζική 

ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους, και εφόσον ισχύουν όλες οι 

απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, έχουν τη δυνατότητα σύναψης 

νέας σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών 

αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τ.Α. που 

εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε 

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 4 

Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

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, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον 

Πίνακα 2 της περίπτωσης δ΄). 

β. Πίνακας 1: Τιμές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

  

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh) 

1 Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 98 

2 

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 98 

3 
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς 

100 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <3MWe 

4 

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe 

έως και 15 MWe 97 

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) 184 

6 

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας 

αεριοποίησης από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ  <  1MW 

(εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 

αποβλήτων) 193 

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) 162 

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) 140 

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<2ΜW 129 

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 ιλύΛάσπη βιολογικών 

καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη 

ισχύ >2 MW 106 
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11 

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 <3MW 225 

12 

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας 

(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής 

γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και 

αγροτοβιομηχανικών ορνανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, 

αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και 

αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW 204 

13 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης 257 

14 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το 

οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο 

ονομαστικό φορτίο 278 

15 

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ <5ΜWe 139 

16 

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe 108 

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) 90 

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/ΦΙ/οικ.15641/14.07.2009 88 + ΠΤ 
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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 92 + 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) 80+ ΠΤ 

21 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και < 5 ΜW 

λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5- 

ΗΛ/Γ/Φ1/oiκ.15641/14.07.2009 84 + 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/ΦΙ/οικ. 

15641/14.07.2009 74 + 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 78 + 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 68 + 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 72 + 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/ΦΙ/οΐκ. 

15641/14.07.2009 61 + ΠΤ 
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27 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών 

κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5- 

ΗΛ/Γ/Φΐ/οικ.15641/14.07.2009 65 + ΠΤ 

28 Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ.Α. 85 

  

γ. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Τιμές Αναφοράς 

διαμορφώνονται με βάση μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό τμήμα ανά 

κατηγορία έργου Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την Προσαρμογή Τιμής (Π.Τ.), η οποία προκύπτει με βάση 

τους πρότυπους βαθμούς απόδοσης της εγκατάστασης και την τρέχουσα τιμή αγοράς φυσικού 

αερίου. 

Η προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου (Π.Τ.) καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του 

φυσικού αερίου ώστε να μην μεταβάλλεται η οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και 

υπολογίζεται από τη σχέση: 

   

οπου: 

ηe: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-

ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 21.3.2012 (Β' 889/2012) 

nth: ο θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-

ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (Β' 889/2012) 

η = ηe + ηth : Ο ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής 

ηhr : η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, 

όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (Β' 889), όπου οι βαθμοί απόδοσης είναι 

σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη (Α.Θ.Δ.) όπως αναφέρονται στον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ 

της παρ. 1. 

ΜΤΦΑt : η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh (ΜΤφΑμ ή 

ΜΤΦΑη), Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης 

με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που 

σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης 

αξίας (για τις ΜΤφΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος C02 που 

αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΜΤΦΑμ: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Α.Θ.Δ. στους 

χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΜΤΦΑη: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Α.Θ.Δ. στους 

χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίησή τους ανά μήνα στη 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.). 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μεθοδολογία 

υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών 

στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται 

για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα 

παραπάνω θέμα. 

Το μέσο κόστος C02, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Π.Τ. υπολογίζεται από 

τη μαθηματική σχέση: 

Μέσο Κόστος C02 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων C02 (€/tn)* ηe 

Όπου: 

Μέση Τιμή Δικαιωμάτων C02: Η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων C02 σε €/tn όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολογίζεται με μέριμνα 

της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.Ε.Ν. και 

κοινοποιείται ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. 

δ. Πίνακας 2 

  

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/Φΐ/οικ.15641/14.07.2009 

η=72%, ηe= 

33%, 

ηhr= 81% 

Σ.Η.Θ.ΥΑ. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος £ 1 MW λοιπών 

κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

η=67%, ηe=33%, 

Πηγ= 81% 
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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/ΦΙ/θΐκ.15641/14.07.2009 

η=72%, ηe=35%, 

ηhr=81% 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και < 5 MW 

λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5- 

ΗΛ/Γ/ΦΙ/οικ.15641/14.07.2009 

η=67%, ηe=35%, 

ηhr=81% 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 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/ΦΙ/θΐκ.15641/14.07.2009 

η=72%, ηe=35%, 

ηhr=81% 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και <10 MW 

λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-

Λ/Γ/ΦΙ/οικ.15641/14.07.2009 

η=67%/ ηβ=35%, 

ηhr=81% 

  

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και £ 35MW 

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 

η=72%, ηe=35%, 

ηhr=81% 

Σ.Η.Θ.Υ,Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και 5 35MW 

λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5- 

ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

η=67%, ηe=35%, 

ηhr=81% 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >35MW 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 

η=72%, ηe=35%, 

ηhr=8i% 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοιπών 

κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 

η=67%, ηe=35%, 

ηhr=81% 
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ε. Αν σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της 

περίπτωσης β΄, η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του 

παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής 

του ως άνω Πίνακα 1 (τιμή εξαιρουμένου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 15%. Αν σε σταθμό 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς 

σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρούμενου του Π.Τ.) προσαυξάνεται 

κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επιπλέον της τυχόν προσαύξησης κατά τις 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση της 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν συντρέχουν οι λόγοι 

προσαύξησης του σταθερού τμήματος της τιμής του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση. 

στ. Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολογισμό του ΜΤΦΑt κάθε κάτοχος 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., υποβάλλει στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. 

βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. του άρθρου 3 της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108). Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., 

μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν 

ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι, 

καθώς και σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 

εντάσσεται ο σταθμός αυτός. 

ζ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 

κατηγοριών 13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1, η οποία προέρχεται από τη 

χρήση βιορευστών, αποζημιώνεται βάσει της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας 

σταθμών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα αυτού. 

2. Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 δεν λαμβάνονται υπόψη για τους 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών 

του άρθρου 7. Για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, η Τ.Α. στη βάση της οποίας 

υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση είναι αυτή που έχει προκύψει στο πλαίσιο της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με το 

άρθρο 7. 

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 
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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. 

4. Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία 

έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή δοκιμαστικής) του σταθμού. 

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.Α.. 

7. 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. 

8. Οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών μπορεί να μην περιλαμβάνονται ως κατηγορία σταθμών στον Πίνακα 1 της 

περίπτωσης β΄ της παρ. 1. 

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι οποίες 

συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση 

της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των 

οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 

11 του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την Τ.Α. της αντίστοιχης 

κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, του 

Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, προσαυξημένη κατά ποσοστό που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
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μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

(Υ.Κ.Ω.) που εξοικονομείται για το συγκεκριμένο νησί ή νησιά, καθορίζεται το παραπάνω 

ποσοστό προσαύξησης. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό 

προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ως προς το σύνολο του 

έργου, μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε: α) για τον καθορισμό 

της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, ή β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής 

υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, της 

αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε.. 

10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να υπολογιστεί επιπλέον 

ποσοστό αποζημίωσης στη βάση της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 που 

προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις, για αιολικές εγκαταστάσεις που 

εγκαθίστανται σε βραχονησίδες ή για θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις και οι οποίες 

διασυνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, απαραίτητης για τη 

διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι 

κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής. Το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου που προβλέπεται για χερσαίες 

αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό 

προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης ως προς το σύνολο του έργου 

μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε: α) για τον καθορισμό της 

Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ή β) της 

ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 5 

Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης 

παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της 

Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της 

Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων 

Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή 

Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον 

Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας 

Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και των οικείων Κωδίκων 
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και Εγχειριδίων που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο 

υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94). 

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου 

Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω 

Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση 

Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στοn Διαχειριστή 

του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης 

μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την 

Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία 

καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του 

Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη 

λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αν κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος 

έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση 

Εκπροσώπησης, η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η 

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύονται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη θέση σε 

ισχύ των νέων Συμβάσεων υπό το Φο.Σ.Ε. και ταυτόχρονα διαγράφεται ο κάτοχος του σταθμού 

από το Μητρώο Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους 

αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους. 

3. Οι Φο.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η 

διαδικασία εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς και στους 

αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του 

υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής 

Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να έχουν 

συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση 

Εκπροσώπησης στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4336%2F2015


 
 
 

44 
 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η 

οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται 

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.). Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του και οι χρεώσεις που επιβάλει 

ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την παροχή των υπηρεσιών του στους κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., σε 

περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές από Φορείς Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης. Η χρέωση που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στους κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, 

προκύπτει στη βάση των ονομαστικών εσόδων από την ισοδύναμη συμμετοχή του εν λόγω 

σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εν λόγω χρέωση κλιμακώνεται και αυξάνεται 

με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και 

οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την εκπροσώπηση των σταθμών της παρ. 

19 του άρθρου 3. 

6. Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο 

υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του 

παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που 

τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 5, υπόκεινται σε διακριτές 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε μεταξύ των 

άλλων να εκτελείται η διαδικασία του Αντιλογισμού της Απόκλισης των Εσόδων στη βάση της 

εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον κύκλο μηνιαίας εκκαθάρισης, όπως αυτές 

εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιο. 

7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους 

εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη, όσων ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5, αποκτούν 

υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο 

«Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015(Α΄ 94) και κατά τους 

ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει με 

την ανάπτυξη και λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς 

ρευστότητας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

8. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4336%2F2015
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4336%2F2015
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εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων 

εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο 

Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την εξαίρεση σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από το 

Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας 

πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, 

διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας 

Πρόβλεψης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού του προηγούμενου 

εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του 

άρθρου 143 του ν. 4001/2011. 

Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του Μεταβατικού 

Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των 

παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο 

σχετικό εγχειρίδιό του. 

9. Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της 

παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της προηγούμενης παραγράφου αξιολογείται ετησίως από 

την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία εισηγείται προς τη Ρ.Α.Ε., με την επιφύλαξη των αποφάσεων των 

παραγράφων 12 και 13, πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 

στο σχετικό Εγχειρίδιό του, αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συμμετοχής, 

τις αναλογούσες χρεώσεις και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα 

που αφορά στη συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της 

παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

10. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν 

Σ.Ε.Δ.Π. και οι οποίοι συμμετείχαν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό κατά 

Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής, δεν 

λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική τους ενέργεια κατά τις ώρες 

αυτές. Η εφαρμογή της μη απόδοσης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς που εμπίπτουν 

στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτή 

καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6. 

11. Στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., εξαιρουμένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε 
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και Σ.Η.Θ.Υ.Α της παρ. 13 του άρθρου 3, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται μέσω Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., παρέχεται μεταβατικά προσαύξηση επί 

των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καλούμενη 

εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Η τιμή της 

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά καθορίζεται στα 3€/MWh για 

τους αιολικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και 10ΜW και στα 2€/MWh για τους 

λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους 

κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και στο 

Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, αν αυτό προβλέπεται, λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία των 

σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. 

Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καταβάλλεται στους 

κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Υπολογαριασμό 

Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Η 

διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, 

καθώς και τα σχετικά με την καταβολή της, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 6. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται για πρώτη φορά 

εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια, οι 

περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικά με τη χορήγηση της Προσαύξησης 

Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, 

συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο 

Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. 

13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

εισηγήσεις της Επιτροπής του άρθρου 12, μπορεί να μειώνεται η τιμή ή και να καταργείται η 

Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, να τροποποιούνται τα κριτήρια 

χορήγησής της συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο πλαίσιο του Μηχανισμού της παρ. 8, καθώς και να καθορίζονται 

οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α , των 

οποίων οι κάτοχοι δικαιούνται την προσαύξηση αυτή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να 

τροποποιείται η διαχείριση των εσόδων του Μηχανισμού της παρ. 8. 
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14. Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση 

του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης 

υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του 

Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν 

ισχύι Εγχειρίδιά τους. 

Άρθρο 6 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) 

τεχνολογίας Α.Π.Ε. υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής 

ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής 

Συστήματος, ενώ μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μηχανισμοί της Χονδρεμπορικής 

Αγοράς (Μ.Χ.Α.) για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους σταθμούς 

Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία 

μέση τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι 

λοιποί Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. 

Ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο 

υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του 

ν. 4336/2015 (Α΄ 94), η Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη και το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών 

Σταθμών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. ανά 

τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Μ.Χ.Α. που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία 

υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των Σ.Ε.Δ.Π. στη βάση της 

Τ.Α., της Ε.Τ.Α., της Διαφορικής Προσαύξησης, της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας 

Συμμετοχής στην Αγορά, και οι διαδικασίες καταβολής της Διαφορικής Προσαύξησης και της 

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Ο υπολογισμός της Ε.Τ.Α. 

διενεργείται μηνιαίως από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία 

ενημερωτικά δελτία. 

3. Η τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2, για τους κατόχους σταθμών που έχουν συνάψει 

Σ.Ε.Δ.Π., δεν επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών 
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς η Τ.Α. που διέπει τη 

Σ.Ε.Δ.Π. από την έναρξη ισχύος της εξακολουθεί να ισχύει. 

Άρθρο 7 

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

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 

εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση 

ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η 

Ρ.Α.Ε. για τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: 

α) τους στόχους ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., 

β) τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

γ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας για την ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., 

δ) την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας, 

ε) τη συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση 

των Τιμών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του 

καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

Η γνώμη της Ρ.Α.Ε. υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις 

30.11.2016. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., 

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 ανταγωνιστικών 

διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που 

εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση 
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ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα 

ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο ελάχιστος αριθμός των 

ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η 

κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών. 

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται 

μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με 

τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθμό 

από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., 

στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι 

χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων 

σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της 

Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών 

διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.. 

6. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών 

αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της Ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται με την 

απόφαση της παρ. 3. Η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού 

στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) . 

7. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 

εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και τη 

μεσοσταθμική Τ.Α. ανά κατηγορία σταθμών. 

8. Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5, 

η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος 

συμμετοχής της παρ. 6 καθορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή. 

9. Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40MW, 

β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που 

υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται 
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από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 

ν. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην 

απόφαση της παρ. 8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που 

εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

ν. 3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση 

μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης 

ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, 

χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με 

την απόφαση της παρ. 8. 

γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής 

ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94€/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€/MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση 

λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 

δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10MW. 

ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά 

περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός: 

αα. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ 1MWp, 

ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1MWp. 

Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος 

της διαδικασίας ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για 

τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για όσο 

διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή. 

Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν 

τηρηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της σύνδεσης. 

10. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε 

ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) 

ή του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική 

ανταγωνιστική διαδικασία. 

11. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της παρατείνεται: α) για 

όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 

πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που 

τελικά θα επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 13. 

12. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 

3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), για τις 

οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι 

διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν 

στις ως άνω διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει 

συμβάσεις σύνδεσης προ της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις λύθηκαν 

αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις 

διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 (Α΄ 107), χωρίς ενδιαμέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα εκ νέου χορήγησης 

Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον προσκομίσουν την 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

προκειμένου να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και 

υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος. 

β) Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών αιτημάτων, 

και με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, ή 

και παράλληλα εφόσον δεν υφίσταται παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του αυτού 

ηλεκτρικού χώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται στον αιτούντα. 

γ) Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της παρούσας παραγράφου μπορεί, εφόσον το επιλέξουν να 

υποβάλλουν αίτημα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για μειωμένη, ως προς το 

αρχικό αίτημά τους, εγκατεστημένη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων ή η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 

δεν απαιτείται να έχει τροποποιηθεί στη βάση της νέας ισχύος προ της υποβολής του αιτήματος 

για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, αλλά εντός του 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και με τους όρους που προβλέπονται, για τις 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής 

διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην απόφαση της παρ. 8. Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που 

υποχρεούται σε άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της ως άνω διάταξης για 
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μείωση ισχύος τέτοια ώστε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μειωμένη πλέον 

ισχύ, να εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. 

13. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν στον αρμόδιο 

Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που 

προβλέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 39 

του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν 

επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να 

ισχύει αυτοδικαίως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής 

διαδικασίας υποβολής προσφορών και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Οι εν λόγω 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα για Οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1η.2.2017. 

β) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και 

επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης ή η Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών της 

περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών θα υποβάλουν στον αρμόδιο διαχειριστή πλήρη φάκελο για τη σύναψη της σχετικής 

Σύμβασης Σύνδεσης, αλλιώς η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και 

της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), 

γ) Αν δεν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Ειδικά για τις 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 12, η εκ νέου 

χορηγηθείσα Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση μη 

συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). 

Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 

πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε 

ισχύ και τελικά επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 

η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή της Άδειας Εγκατάστασης αν κάποια από αυτές 
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λήγει εντός των προθεσμιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, παρατείνεται μέχρι τη λήξη των 

προθεσμιών αυτών. 

14. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί 

στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) και τις 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις 

Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται ειδικό πλαίσιο 

συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο ειδικό πλαίσιο, μπορεί 

να καθορίζονται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου 

στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια 

αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά 

για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300MW μέχρι το 2020, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη συμμετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν οι 

διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13. 

Άρθρο 8 

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα 

Νησιά 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των 

ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) όλοι οι 

σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στα Μ.Δ.Ν. εντάσσονται σε 

καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και οι 

κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.. 

2. Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., που αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και διέπει τη σύμβαση Σ.Ε.Σ.Τ. του 

παρόντος άρθρου, ταυτίζεται με την Τ.Α., της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμού, του Πίνακα 1 

του άρθρου 4 , ή ανά έργο αν η Τιμή Αναφοράς. προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών 

διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7. 

3. Με την επιφύλαξη της θέσης σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι παράγραφοι 5, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21 

και 22 του άρθρου 3 ισχύουν και για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου. 

4. Με την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των 

ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στα επιμέρους Μ.Δ.Ν., κατά τα αναφερόμενα στην 
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παρ. 1, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται 

στα εν λόγω Μ.Δ.Ν. και οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μ.Δ.Ν., μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε 

καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας 

συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω Μ.Δ.Ν.. Οι κάτοχοι των σταθμών 

του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 

Προσαύξησης της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παρ. 

3 του άρθρου 11. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., στην περίπτωση αυτή, 

προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 

6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της 

προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση 

Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία 

υπολογισμού της Ε.Τ.Α. για τα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 

συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Φο.Σ.Ε. και Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στα Μ.Δ.Ν.. 

5. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. ή Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και στους οποίους 

χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή 

ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, 

εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3. 

6. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., 

υποκαθιστά εκ του νόμου, αμέσως και αυτοδικαίως, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως συμβαλλομένη 

στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή 

στις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), ή στις 

Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω 

διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα σχετικά συμβατικά δικαιώματα 

και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Η 

κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα και η ένταξή του σε αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και προσδιορίζει τη δήλη ημέρα συντέλεσης της 

διασύνδεσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

7. Στην περίπτωση διασύνδεσης με το Σύστημα ενός Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και 

το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ., και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής 

Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας παραγράφου 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει 

από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του 

άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης 

σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η 

διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής 

Προσαύξησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

8. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., και οι οποίοι δεν 

εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς 

Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου 

συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.. Αντίστοιχα οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και οι οποίοι εμπίπτουν σε 

κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν σε καθεστώς Λειτουργικής 

Ενίσχυσης στη βάση Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3. Οι κάτοχοι 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου 

εδαφίου συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., στις 

περιπτώσεις αυτές, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής 

Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη 

λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής 

Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

9. Οι Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 7 

και 8 διέπονται από την ίδια Τ.Α. της αρχικά συναφθείσας Σ.Ε.Σ.Τ., με την επιφύλαξη της παρ. 6 

του άρθρου 7 για την περίπτωση που η Τ.Α. έχει προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία 

υποβολής προσφορών. 

10. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα 

Μ.Δ.Ν., που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης 
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Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή αντίστοιχη 

σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), και οι σταθμοί 

τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών, και εφόσον 

ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συνάπτουν 

Σ.Ε.Σ.Τ. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.. Η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Σ.Τ. 

των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης 

μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεμένου Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α.. 

Αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδομές και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ημερήσια 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο Μ.Δ.Ν. που είναι οι σταθμοί αυτοί εγκατεστημένοι και οι εν 

λόγω σταθμοί δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα 

Μ.Δ.Ν., εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση 

Διαφορικής Προσαύξησης και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε., ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., 

προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεμένου 

Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα 

αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας. 

11. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της 

Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., αν είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα 

Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του άρθρου 

143 του ν.4001/2011 (Α΄ 179), ενώ αν είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού 

Λογαριασμού. 

12. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της 

Σ.Ε.Σ.Τ. για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται με 

χρεοπίστωση των Υπολογαριασμών Ενισχύσεων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού 

Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού 

Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

Άρθρο 9 

Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ο 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
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Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) συνάπτει Σύμβαση 

λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

(Σ.Ε.Δ.Π.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6. 

2. Η Σ.Ε.Δ.Π. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει 

για είκοσι πέντε (25) έτη. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 

κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της απόφασης της 

παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Άρθρο 10 

Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3 στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 8, στα 

Μ.Δ.Ν., η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., ή η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., όπου αυτό 

προβλέπεται, συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Σ.Τ.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 8. 

2. Η Σ.Ε.Σ.Τ. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Σ.Τ. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει 

για είκοσι πέντε (25) έτη. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση, κατά 

περίπτωση, της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και 

γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των 

Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Άρθρο 11 

Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

1. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των 

ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ.Δ.Ν. και για την ένταξη σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., 

ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 

Προσαύξησης Μ.Δ.Ν. της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.) με τον κάτοχο 
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του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το 

άρθρο 8 και την παρ. 5 του άρθρου 3. 

2. Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. για ηλιοθερμικούς 

σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, 

το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Άρθρο 12 

Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1. Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση 

της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος 

Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» 

αποτελείται από: 

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε., 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., 

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., 

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., 

στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε., 

ζ) μέχρι τρείς (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες. 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 

εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση 

ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα 

γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δε 

λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλει, ανά εξάμηνο, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας εισηγήσεις με προτάσεις για τα ακόλουθα: 

α) τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. και στο ονομαστικό επιτόκιο 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισμό της Λειτουργικής 

Ενίσχυσης, 

β) τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή και 

καθορισμού των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο 

ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 

γ) αλλαγές 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 του άρθρου 4, 

δ) τροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., 

ε) τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 

του άρθρου 3, 

στ) αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά της 

παρ. 12 του άρθρου 5, 

ζ) προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη. 

Άρθρο 13 

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3468/2006 (Α΄ 129) 

1. Οι παράγραφοι 12 έως και 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αναριθμούνται σε 

παραγράφους 14 έως 33. 

2. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει, προστίθενται 

παράγραφοι ως εξής: 

«12. Ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από 

σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε 

εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία ευρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής 

της εγκατάστασης κατανάλωσης. 

13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με την συνολική 

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες 

τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.» 

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, προστίθεται 
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εδάφιο ως εξής: 

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής 

Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά, του 

άρθρου 4, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από τη χορήγησή της.» 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.» 

5. Μετά τον πίνακα Α της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 

όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι τιμές του Πίνακα Α΄ για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύουν για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή 

το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους 

σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.» 

6. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται παράγραφοι ως 

εξής: 

«12. Η αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Υβριδικούς Σταθμούς που 

συνδέονται στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το 

Δίκτυο κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., για διάθεση από 

τον Υβριδικό Σταθμό της εγγυημένης του παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία άδεια 

παραγωγής, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Πώλησης ή στη Σύμβαση 

Λειτουργικής Ενίσχυσης την οποία συνάπτουν οι κάτοχοι των εν λόγω Υβριδικών Σταθμών. Η 

ενέργεια αυτή νοείται ως συμβατική ενέργεια και η αποζημίωση για την παραγωγή της ενέργειας 

αυτής, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς που τηρεί η 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές μονάδες, με βάση τις 

διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. 

13. Η αποζημίωση για το τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται 

στο Δίκτυο Μ.Δ.Ν., καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς 

που τηρεί ο Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές μονάδες, με βάσει τις διατάξεις του 

Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.» 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, 

σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή 
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ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς 

γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη 

ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Για τις περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από τη Ρ.Α.Ε. ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία 

των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή των 

προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει 

περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή 

του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται ο ενεργειακός 

συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και ειδικότερα οι προϋποθέσεις, οι 

περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο 

συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων 

συμψηφισμού, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας που τυχόν προκύπτει από το 

συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος 

της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για 

οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση μπορεί να 

διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης 

σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την 

ανωτέρω πιο πάνω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW 

για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος 

διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών ή / και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή 

αυτόνομο. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 

εμβέλειας. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία 

θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από 

τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α` 179). 

Οι σταθμοί του παρόντος εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.» 

8. Η παράγραφος Α.1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α. 1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό 
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τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί 

ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι 

αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).» 

Άρθρο 14 

Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι σταθμοί που διαθέτουν σύμβαση σύνδεσης σε ισχύ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής του 

τέλους της περίπτωσης 1.» 

Άρθρο 15 

Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων 

Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών 

πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 

29η Ιουνίου 2015, ή από το χρόνο έκδοσης της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών 

πόρων εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η διάταξη αφορά 

άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που 

εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Άρθρο 16 

Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών 

Σύνδεσης 

1. Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή 

αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 

του άρθρου 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 

την 31η Μαρτίου 2016 ή από το χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως της 

Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2016. 

Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα οριστικές προσφορές σύνδεσης των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από Α.Π.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων της Απόφασης Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί 

με τις Αποφάσεις Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015 (Β΄2859), και ισχύει, 
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μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο 

Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για τους σταθμούς αυτούς ο χρονικός περιορισμός της παρ. 6 του 

άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α΄143). 

Άρθρο 17 

Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής 

Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων η διάρκεια ισχύος 

της Άδειας Παραγωγής λήγει μέχρι και την 31.12.2018, και οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή 

διαθέτουν σε ισχύ την Άδεια Εγκατάστασης, αλλά δε διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας, η διάρκεια 

ισχύος της ως άνω Άδειας Παραγωγής παρατείνεται μέχρι την 31.12.2018. 

Άρθρο 18 

Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και ν. 4062/2012 (Α΄ 70) 

Εγγυητικές επιστολές για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν προσκομιστεί στον Αρμόδιο Διαχειριστή στο πλαίσιο του 

ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και του ν.4152/2013 (Α΄ 107) όπως ισχύουν, επιστρέφονται μετά από 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον αρμόδιο διαχειριστή, και με την 

οποία δηλώνει ότι δε θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού. Με την υποβολή της 

ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και 

σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος Διαχειριστής και ο Λειτουργός της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών για τους οποίους λύονται οι 

συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης στο Δίκτυο κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα περίπτωση 

και αναρτούν κατάλογο με τους σταθμούς παραγωγής του παρόντος άρθρου εντός ενός (1) 

μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. Με την ανάρτηση των 

καταλόγων αυτών, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως οι Άδειες Παραγωγής, οι Αποφάσεις 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, οι Άδειες Εγκατάστασης και γενικά όλες οι άδειες και 

εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τους εν λόγω σταθμούς. 

Άρθρο 19 

Ρυθμίσεις για Υδατορέματα 

Στο άρθρο 9 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 

«5. Έως την έκδοση του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, ειδικά για τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε.) στις εκτός 

σχεδίου περιοχές η απόσταση των εγκαταστάσεων αυτών από κάθε μία των γραμμών 

πλημμύρας ορίζεται στα δέκα (10) μέτρα. Οι προαναφερόμενες ειδικές αποστάσεις για τα 

Μ.ΥΗ.Ε. κατισχύουν των απαγορεύσεων και περιορισμών χρήσεων γης και δόμησης, όπως και 
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των γενικών αποστάσεων δόμησης των κτισμάτων από υδατορέματα, που έχουν έως σήμερα 

καθορισθεί από Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ/ 

ΣΧΟΟΑΠ) στο πλαίσιο των επιμέρους ζωνών προστασίας και διαχείρισης (σύστημα ζώνωσης) 

των σχεδίων αυτών.» 

Άρθρο 20 

Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του ν. 4152/2013 (Α΄107) 

1. Μετά το ένατο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του σε περίπτωση 

που: 

αα. ανασταλεί η ισχύς ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που 

απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού παραγωγής ΑΠΕ, ή 

ββ. παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (όπως αυτή ορίζεται από το 

ν. 3468/2006) χωρίς να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως οποιασδήποτε 

άδειας ή έγκρισης απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, εφόσον η 

αίτηση ακυρώσεως έχει κατατεθεί πριν από το χρόνο υποβολής της εγγυητικής επιστολής από 

τον ενδιαφερόμενο.» 

2. Μετά την υποπαράγραφο α1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 

προστίθενται υποπαράγραφοι α1.1 και α1.2 ως εξής: 

«α1.1. Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης δεν λαμβάνεται 

υπόψη, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίσταται αναστολή της εκτέλεσης της Άδειας 

Εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαιτούμενης για τη νόμιμη έκδοση της 

Άδειας Εγκατάστασης του σταθμού, η οποία έχει διαταχθεί με απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ή άλλου διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον κατά την ημερομηνία άρσης της 

αναστολής είναι σε ισχύ οι λοιπές απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για τη 

νόμιμη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. 

α1.2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου α.1 της παραγράφου 10 του 

άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) δύναται να επανεκδοθεί άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η 

διάρκεια της οποίας έληξε κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας από το αρμόδιο διοικητικό 

δικαστήριο αναστολής εκτέλεσης είτε της ίδιας της άδειας εγκατάστασης, είτε της απόφασης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοσή της 

διοικητικής πράξης ή η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης έληξε ενώ εκκρεμούσε η έκδοση 

δικαστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης ή επί της απόφασης αναστολής στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Εφόσον απορρίφθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η αιτηθείσα 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4152%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4152%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006


 
 
 

65 
 

ακύρωση της άδειας εγκατάστασης ή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή 

οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοση της διοικητικής πράξης. 

β) Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για την έκδοση της άδειας 

εγκατάστασης διοικητική πράξη και στη συνέχεια αυτές επανεκδόθηκαν νομίμως σύμφωνα με 

την ακυρωτική απόφαση. 

γ) Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η άδεια 

εγκατάστασης για τυπικούς λόγους και υπό την προϋπόθεση ότι η επανέκδοσή της θα λαμβάνει 

χώρα σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς τις τυπικές πλημμέλειες της ακυρωθείσας 

άδειας εγκατάστασης. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πλήρες αίτημα στην αδειοδοτούσα 

αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα για την 

έκδοσής της δικαιολογητικά, και μπορεί να υποβάλλει αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς 

σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις ο χρονικός 

περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143).» 

Άρθρο 21 

Θέματα Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, για τους Υβριδικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που τίθενται σε λειτουργία (δοκιμαστική ή κανονική) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

(Μ.Δ.Ν.) ισχύουν τα παρακάτω: 

α) Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Α.Π.Ε. του 

Υβριδικού Σταθμού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., αναφέρεται στην 

οικεία άδεια παραγωγής, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας 

σταθμών του άρθρου 4, όπως ισχύει κατά τη στιγμή που οι μονάδες αυτές τίθενται σε λειτουργία 

(δοκιμαστική ή κανονική) και καταβάλλεται με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή 

Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα 

Μ.Δ.Ν.. 

β) Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ελεγχόμενης 

παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 13 του ν.3468/2006 (Α΄ 129), η οποία προέρχεται 

αποκλειστικά από την παραγωγή των μονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, μέσω των 

συστημάτων αποθήκευσης του Σταθμού, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή της Τ.Α. 

για αιολικούς σταθμούς της κατηγορίας 2 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 4, επαυξημένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο 

αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού. 
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γ) Η αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των Υβριδικών Σταθμών, η οποία 

προέρχεται αποκλειστικά από την παραγωγή των μονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, είτε 

με απ’ ευθείας έγχυσή της στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., είτε μέσω των συστημάτων αποθήκευσης 

του Υβριδικού Σταθμού, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών, μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών του άρθρου 143 του 

ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 

Υβριδικών Σταθμών στα Μ.Δ.Ν. με τον κάτοχο του Υβριδικού Σταθμού. 

3. Η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. ισχύει για 

είκοσι (20) έτη. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τύπος, το 

περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών 

Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα 

Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. και του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και ισχύει, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

5. Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στα 

Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

παρόντος, και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή 

κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους 

κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του 

άρθρου 3, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας και 

διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν.. Με Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιμή του επιτοκίου αναγωγής για τους 

υβριδικούς σταθμούς στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν.. 

6. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. για τους οποίους έχει 

ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η Ρ.Α.Ε. οφείλει, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων και εντός 

του διαστήματος που θα οριστεί μετά από απόφασή της, να τροποποιήσει την άδεια παραγωγής 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό. 

7. Η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. 

αναστέλλεται μέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 6 του παρόντος. 

Άρθρο 22 

Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011


 
 
 

67 
 

1. Το εδάφιο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«(θ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 

του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εξαιρουμένων των Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 

στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν 

Συμβάσεις Συμψηφισμού με Προμηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις 

πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).» 

2. Το εδάφιο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«(η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 

Μ.Δ.Ν. και στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις 

ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς, εφόσον οι 

εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται με το δίκτυο διανομής των 

Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις 

αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), με την επιφύλαξη ειδικότερων 

διατάξεων νόμου για τους Υβριδικούς Σταθμούς στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.» 

Άρθρο 23 

Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και 

Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών 

1. Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 διακρίνεται 

σε: 

(α) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» 

και 

(β) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών». 

Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-

Διασυνδεδεμένων Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2773%2F1999
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προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν.. 

2. Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ του νόμου 

διαχειριστής και λειτουργός της Αγοράς των Μ.Δ.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού 

Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι Διαχειριστές 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καταβάλλουν τα ποσά αποζημίωσης στους 

αντισυμβαλλόμενούς τους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118, και 

της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129, αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως από τον 

Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 

διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα. 

α. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι: 

(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου 

Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 96, για την ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεμένοι στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, περιλαμβανομένων των Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του 

άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και των Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να 

αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών 

σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα 

μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά 

νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που 

εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

(ββ) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της 

ενέργειας που απορροφά στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το μέρος που 

αντιστοιχεί στην ενέργεια που παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος και Διασυνδεδεμένου Δικτύου, εξαιρουμένων των εξαγωγών. Η χρέωση αυτή 

προσδιορίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και προκύπτει από το γινόμενο της ως άνω απορροφώμενης ενέργειας (MWh) επί τη 

διαφορά (σε €/MWh) μεταξύ της τιμής ενέργειας που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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του διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και της εκτιμώμενης μεσοσταθμικής τιμής 

αγοράς ενέργειας που θα χρεωνόταν ο εκπρόσωπος φορτίου, βάσει του ίδιου μηχανισμού 

ενέργειας της αγοράς αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και τα πραγματικά 

δεδομένα της αγοράς, χωρίς τη συμμετοχή της ενέργειας των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον 

ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. Η χρέωση αυτή μεταβάλλεται ανά περίοδο κατανομής ή 

άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως ιδίως η συμμετοχή των Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης. Η μεθοδολογία 

μπορεί να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που 

εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράμετροι αναθεωρούνται το 

Δεκέμβριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάμηνο που ακολουθεί το μήνα 

έγκρισης/αναθεώρησης. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς. 

Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: 

για το έτος 2016, ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το 2017 στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το 2018 

και εφεξής στο εκατό τοις εκατό (100%). 

Για την προσαρμογή στις ρυθμίσεις της παρούσας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και ο Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. 

για τον καθορισμό των παραμέτρων της μεθοδολογίας εκδίδεται μέχρι τις 15.9.2016 και 

εφαρμόζεται από 1.10.2016. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον επαναπροσδιορισμό του τέλους 

ΕΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο 2016, 

εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις 

διατάξεις της παρούσας περίπτωσης. Για την περίοδο 2016-2017, το ύψος των μοναδιαίων 

χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε στο τέλος της διετίας να μην προκύπτει έλλειμμα του 

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. 

γγ) Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλλεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το έτος 

2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης 

της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους 

καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου σύμφωνα 

με την περίπτωση ββ΄, με σκοπό τη σταδιακή και κατά το δυνατόν ισόποση μείωση, του προς 

ανάκτηση ποσού από τους καταναλωτές μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ της περίπτωσης αα΄ της 

παρ. 3β του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ετήσια χρέωση που 

επιβάλλεται ανά μονάδα ενέργειας (€/MWh), ομοιόμορφα για το σύνολο της ενέργειας αυτής. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε., μπορεί 

να θεσπίζεται Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
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από 15 έως και 18 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι 

συμμετέχοντες, ο αρμόδιος Διαχειριστής, η διαδικασία επιμερισμού των Εγγυήσεων 

Προέλευσης στους Εκπροσώπους φορτίου στους οποίους επιβάλλεται η ειδική χρέωση της 

παρούσας περίπτωσης και κατ’ αναλογία της ενέργειας επί της οποίας επιβάλλεται η χρέωση 

αυτή, οι δυνατότητες αγοραπωλησίας των Εγγυήσεων Προέλευσης και θέματα που αφορούν το 

διασυνοριακό εμπόριο των Εγγυήσεων Προέλευσης. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της 

απόφασης αυτής, καταρτίζεται από τους Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης, Κώδικας 

Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε., 

κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, εκδίδει τον Κώδικα αυτόν προβαίνοντας κατά την 

κρίση της στις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις. Με τον Κώδικα αυτόν καθορίζονται 

ιδίως: α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, β) οι διαδικασίες 

που εφαρμόζονται για τη διενέργεια των συναλλαγών, γ) ο τρόπος διενέργειας δημοπρασιών ή 

σύναψης διμερών συμβολαίων, δ) οι διαδικασίες παροχής εγγυήσεων και εκκαθάρισης των 

συναλλαγών, ε) οι διαδικασίες και μεθοδολογίες επιβολής κυρώσεων και γ) κάθε άλλο αναγκαίο 

ζήτημα για τη λειτουργία της αγοράς αυτής. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του αρμόδιου διαχειριστή της αγοράς, παρέχονται ειδικές εγκρίσεις και καθορίζονται 

λεπτομέρειες εφαρμογής που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της αγοράς. 

δδ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

β. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι: 

(αα) Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

(Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού συστήματος και 

των συνδεδεμένων με αυτό νησιών. Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, και διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των 

αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η 

οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά 

από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό 

τέλος κατά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανόμενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να 

προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. 

Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε 

αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά 

αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της 

ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, 

προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006


 
 
 

71 
 

το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά 

από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια 

διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 

31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και 

εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 

Δικτύου εντός του έτους. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται 

ετησίως, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών 

καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Λεπτομέρειες σχετικά με 

τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. καθορίζονται 

στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

(ββ) Ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 

του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 

(γγ) Τα ποσά που εισπράττονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και 

αντιστοιχούν σε Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά 

MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 

του εν λόγω τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το τέλος αυτό αναπροσαρμόζεται με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. 

(δδ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. σε περίπτωση πλεονάσματος του 

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, που τηρεί ο 

Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., για τον ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. 

(εε) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

4. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών διαχωρίζεται 

λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

(β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα. 

α. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι: 

(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από τις μονάδες που 

αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129. 

(ββ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που 

απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από Φ/Β Ειδικού 

Προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και από Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού 

Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν.. 

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., υπολογίζει, σε μηνιαία και ετήσια βάση, τα ποσά 

των υποπαραγράφων α΄ και β΄, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μεθοδολογίες, βάσει των 

διατάξεων του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης και 

διακανονισμού συναλλαγών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 

Μη-Διασυνδεμένων Νησιών. 

β. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι: 

(αα) Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των 

Συστημάτων των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο εδάφιο αα΄ 

της παρ. 3.β του παρόντος άρθρου. 

(ββ) Τα ποσά που καταβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς σε περίπτωση ελλείμματος του 

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τον 

ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. 

(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν.. 

5. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών ισοσκελίζεται 

σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης και 

διακανονισμού συναλλαγών για τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών 

Συστημάτων Μη-Διασυνδεμένων Νησιών. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. γνωστοποιεί στο Λειτουργό 

της Αγοράς αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 

διαδικασιών (μηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης) που προβλέπονται στον Κώδικα Μ.Δ.Ν..» 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στον Ειδικό Λογαριασμό 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2001, εφόσον σχετίζεται με τα Συστήματα 

των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, νοείται, από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, στον Ειδικό 

Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 

στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3468%2F2006
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Άρθρο 24 

Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

1. Στο τέλος του άρθρου 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται, οι σχετικές προθεσμίες, οι υπόχρεοι καταβολής τιμημάτων και τελών και οι 

σχετικές μεθοδολογίες και οι παράμετροι αυτών για τον υπολογισμό και επιμερισμό των 

επιβαρύνσεων, τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που 

ακολουθούνται, οι χρηματοοικονομικές διευθετήσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου.» 

2. Μετά το άρθρο 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 108Α ως εξής: 

«1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 

τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η διαδικασία εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και 

τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 

(Μ.Δ.Ν.) μέσω της διασύνδεσής τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ, σε 

σχέση με τη εξακολούθηση της ηλεκτροδότησής του(ς) ως Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο θέμα που αφορά την αξιολόγηση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών 

των αρμόδιων διαχειριστών ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ως προς το 

ζήτημα αυτό. Η απόφαση αυτή αφορά σε Συστήματα Μ.Δ.Ν. των οποίων τα έργα διασύνδεσής 

τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ δεν έχουν περιληφθεί στο Δεκαετές 

Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 ή το αντίστοιχο Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128. 

2. Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει με απόφασή της τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης 

ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν κοινής εισήγησης που 

υποβάλλεται από τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση 

αυτή βασίζεται σε πόρισμα ομάδας εργασίας που συνίσταται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., βάσει του 

άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών 

επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν.. Η τεχνικοοικονομική διερεύνηση πραγματοποιείται 

βάσει προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτόνομης ανάπτυξης του 

ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη 

διεθνή εμπειρία από την κατασκευή παρόμοιων έργων. Στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης 

μπορεί να εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με την τεχνικοοικονομική εξέταση των επιλογών 

ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν. για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
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3. Η διαδικασία της παρ. 2 ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017 για το 

σύνολο των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται με 

αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Ε., έως ένα (1) έτος, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές 

αποφάσεις για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της 

κατανάλωσης του συνόλου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως καταγράφηκε, κατά το 

τελευταίο, σε σχέση με τη λήψη της απόφασης αυτής, ημερολογιακό έτος λειτουργίας τους. 

4. Η διαδικασία της παρ. 2 μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, ή νωρίτερα, μετά 

από απόφαση της Ρ.Α.Ε., εάν έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή των τεχνικοοικονομικών 

επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν. (κόστος προμήθειας συμβατικών καυσίμων, κόστη 

τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, κόστη τεχνολογίας διασυνδέσεων κ.α.) ή έχει υποβληθεί 

σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα τρίτου. 

5. Προκειμένου η Ρ.Α.Ε. να ανταποκριθεί εγκαίρως στο έργο των παραγράφων 3 και 4, μπορεί 

να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Πανεπιστημιακά ή Πολυτεχνικά ή Τεχνολογικά ιδρύματα 

για την παροχή συμβουλευτικού έργου, μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ ετησίως, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμου. 

6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση 

της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για την ένταξη του έργου 

διασύνδεσης που έχει κριθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως οικονομικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, με βάση και 

τα ειδικότερα καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης. Σε περίπτωση αδυναμίας 

ένταξης έργου διασύνδεσης Μ.Δ.Ν. που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω 

επίκλησης αδυναμίας του αρμόδιου Διαχειριστή την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε 

λόγω μη αποδοχής από τη Ρ.Α.Ε. του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για 

λόγους που ανάγονται ιδίως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση που 

επιλέγεται, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, με πρωτοβουλία 

της Αρχής ή κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος τρίτου, η οποία εκκινεί με αιτιολογημένη 

απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον αντίστοιχο 

Κώδικα Διαχείρισης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή 

της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την παρακολούθηση και 

υλοποίηση του έργου. 

7. Για έργα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορούν διασυνδέσεις Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

τα οποία υλοποιούνται μέσω των διαδικασιών της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108 και των 

δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 108Α, ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ συστήνει 

και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν. για την αποπληρωμή των 
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επενδύσεων αυτών. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα 

του λογαριασμού αυτού και κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαχείρισή του. 

8. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν., ανεξάρτητα από 

το φορέα και τον τρόπο υλοποίησής τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιβαρύνσεις των 

καταναλωτών, ανά κατηγορία καταναλωτή, συνολικά από χρεώσεις ΥΚΩ και τέλη χρήσης 

ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

χρεώσεις για την εκτέλεση των διασυνδέσεων αυτών, δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 

επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν στην περίπτωση μη υλοποίησης των διασυνδέσεων αυτών. 

9. Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

ανεξαρτήτως φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο ΔΠΑ ή 

την ανάθεσή του κατά τη διαδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, με βάση το 

δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή σε 

άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον αρμόδιο 

Διαχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραμμα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε 

στον ανάδοχο που επιλέγεται μέσω εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, 

ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για τις ΥΚΩ 

βάσει του άρθρου 55. Η συνδρομή της ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας 

διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου 

Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης της 

ρήτρας αυτής. Ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες ΥΚΩ που θα 

αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής.» 

3. Το άρθρο 133 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της παρ. 3 

για την περίπτωση χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν 

αίτησης των ενδιαφερομένων, από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Αδειών. Στην άδεια 

παραγωγής περιλαμβάνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του δυναμικού 

παραγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναμικού 

παραγωγής, με βάση το ως άνω χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή 

δικαστική αναστολή, ή άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στον 

κάτοχο της άδειας παραγωγής υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ίση με τη μη υλοποιηθείσα 

εξοικονόμηση κόστους ή ίση με το πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για κάλυψη της ζήτησης. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
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Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί 

προ της 1ης Αυγούστου 2016, ο κάτοχος των αδειών παραγωγής οφείλει, μέχρι την 1η 

Φεβρουαρίου 2017, να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των 

αδειοδοτημένων μονάδων. Στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

ανωτέρω διοικητικού μέτρου. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης του χρονοδιαγράμματος 

η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με 

τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που 

εκφεύγουν του ελέγχου του κατόχου της άδειας. 

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές διατάξεις του 

Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, 

καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και 

εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία του δυναμικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για τη 

διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. 

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, σύμφωνα με την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή 

βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., άδεια παραγωγής 

για την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την επέκταση υπάρχουσας συμβατικής δυναμικότητας, 

καθώς και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας που 

χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική 

διακριτική ευχέρεια της Ρ.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους 

εξ ολοκλήρου πέραν του ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η πλήρης αποξήλωση των κύριων μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάμενο σταθμό παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα 

εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά υπάρχουσα δυναμικότητα, αλλά 

κατασκευή νέων μονάδων. 

4. Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατάλογο στον 

οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές 

συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και 

λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις 

της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την εκτίμηση των δυνατοτήτων και της 

σκοπιμότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 



 
 
 

77 
 

5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών, και εφόσον η Ρ.Α.Ε. με την απόφασή της παρ. 2 του άρθρου 108Α, έχει καθορίσει ότι 

οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. είναι 

μέσω της αυτόνομης ανάπτυξής του, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση 

τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται 

στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν 

αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος 

λαμβάνει την άδεια. 

(β) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η 

πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της 

πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του 

νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 

(δ) Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί την άδεια 

παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος. 

(ε) Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των 

στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις. 

(στ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ με 

απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που 

διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Για την περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ορίζει την 

απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων του έργου. 

6. Αν η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 

και σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών 

συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο εκδήλωσης 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό 

εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά την παρ. 5, με απόφασή της χορηγεί άδεια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
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Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το 

δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου 

δυναμικού κατά την έννοια της παρ. 3. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017, οπότε θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των 

Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και να έχουν ληφθεί οι 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται 

σε λήψη των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης 

των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις μονάδες που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων 

αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 

7. Στην περίπτωση που από την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η 

ηλεκτροδότηση του αντίστοιχου Συστήματος Μ.Δ.Ν. μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος 

αυτού με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο του ΕΔΔΗΕ, είναι, σε μακροπρόθεσμη βάση, 

οικονομικά αποδοτικότερη, σε σύγκριση με την αυτόνομη ανάπτυξή του, μπορεί να χορηγείται 

άδεια παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα 

Νησιά, με την έννοια που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνο για 

το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, με βάση το δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης παρ. 2 του άρθρου 108Α 

για την οικονομικότητα της διασύνδεσης συγκεκριμένου Μ.Δ.Ν., άδεια παραγωγής για 

συμβατικές μονάδες στο εν λόγω Σύστημα Μ.Δ.Ν. χορηγείται για τρία (3) έτη και με 

δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη ασφάλειας εφοδιασμού με 

ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο των 

προηγούμενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της 

παραγράφου 6.» 

4. Η παρ. 6 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύμφωνα και με τους όρους της 

απόφασης 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 

άδεια για την προμήθεια των καταναλωτών στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά 

Απομονωμένα Δίκτυα.». 

5. Μετά το άρθρο 137 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 137Α ως εξής: 

«1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 

την απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των 

αναγκαίων υποδομών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4001%2F2011
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Μ.Δ.Ν.  Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2019. 

Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για τη προμήθεια και η 

νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας τη 1η Ιανουαρίου 2017. Για τα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα, η Ρ.Α.Ε., με 

απόφασή της που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της 

παραγράφου 2 και με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν 

να υφίστανται σε κάθε δεδομένο απομονωμένο δίκτυο ουσιώδη προβλήματα που δεν επιτρέπουν 

το άνοιγμα της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει την άρση των εν λόγω 

προβλημάτων, αποφασίζει την απένταξη του σχετικού συστήματος Μ.Δ.Ν. από το καθεστώς της 

παρέκκλισης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής «Επιλέγοντες 

Πελάτες». Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

2. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., από τις από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 17 

Φεβρουαρίου 2019, καταρτίζει σε ετήσια βάση Έκθεση, με την οποία προσδιορίζονται, για κάθε 

Σύστημα Μ.Δ.Ν.: α) κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγμα της αγοράς στα Μ.Δ.Ν., β) η 

κατάσταση των επενδύσεων σε υποδομές σε σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και 

ουσιαστικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγμα της αγοράς και δ) 

κατά πόσον τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη μη ολοκλήρωση των 

επενδύσεων σε υποδομές, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Η εν λόγω 

Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και 

κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την απόφαση της παρ. 1.» 

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011 (Α΄179) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής 

«η) Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες.» 

7. Το άρθρο 139 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας αυτής.» 
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Κοστολόγηση  φωτοβολταϊκής  Εγκατάστασης 

 

Στην Ελλάδα η εγκατάσταση μια φωτοβολταϊκής εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου του 

φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)  καθώς και ο κόστος της εγκατάστασης, βέβαια το 

σημαντικότερο ρόλο παίζει το μέγεθός που κυμαίνεται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό πακέτο για τροχόσπιτο έως 0,5kWh ημερησίως κυμαίνετε περίπου  

στα 900 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό πακέτο για τροχόσπιτο έως 1,5 Kilowatt hour ημερησίως 

κυμαίνετε περίπου  στα 1.370 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για εξοχική κατοικία  έως 3,5kWh ημερησίως, θα 

κοστίσει κάπου στα 2500 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 4 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  στα 

3.000 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 6 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  στα 

3850 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 9 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  στα 

6.000 ευρώ. 

 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 12 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 7.450 ευρώ. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 16 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 10.900 ευρώ. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 22 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 15.000 ευρώ. 
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Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 36 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 21.500 ευρώ. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 55 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 25.000 ευρώ. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 80 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 45.000 ευρώ. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα έως 120 Kilowatt hour ημερησίως κυμαίνεται περίπου  

στα 71.500 ευρώ. 

  

Οι τιμές στην παγκόσμια αγορά για τα παραπάνω κυμαίνονται από 12% μέχρι 23% 

χαμηλότερες . 

 

 

 

     Εικόνα  7.1 Παγκοσμία αγορά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Έρευνα απόδοσης  

8.1 Ερωτηματολόγιο 

Το Ερωτηματολόγιο που καλέστηκα να συμπληρώσουν οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων 

είχε τα εξής ερωτήματα : 

1) Σε ποιο νομό της Ελλάδος έχετε την μονάδας σας; 

2) Χρησιμοποιείτε φωτοβολταϊκό σύστημα  για να παράγετε ενέργεια σε οικία ή σε 

οικόπεδο; 

3) Τα φωτοβολταϊκά στηρίζονται σε περιστρεφόμενες ή σταθερές βάσεις; 

4) Τι ποσοστό % της επένδυσης έγινε με δικά σας κεφάλαια; 

5) Πόσο κοστολογείται η συντήρηση του πάρκου σας κάθε χρόνο ; 

6) Ποιο έτος άρχισε να λειτουργεί τα φωτοβολταϊκό σας πάρκο; 

7) Πόσα Kilo Watt είναι η  φωτοβολταϊκή σας μονάδα; 

8) Ποιο τύπο φωτοβολταϊκά έχετε επιλέξει; 

9) Πόση είναι η παραγόμενη ισχύς ανά Kilo Watt εγκατεστημένης ισχύος το χρόνο; 

10) Τι εταιρείας πάνελ έχετε βάλει; 

11) Ποιας εταιρείας inverter; 

12) Αντιμετωπίσατε βλάβες στο σύστημα τα τελευταία πέντε χρόνια; 

 

 

 

        Εικόνα 8.1 Ερωτήματα 
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8.2 Αποτελέσματα 

 Στην συγκεκριμένη έρευνα είχαμε δείγματα από 25 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Το πρώτο ερώτημα «Σε ποιο νομό της Ελλάδος έχετε την μονάδας σας»  

Καταφέραμε να καλύψουμε μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική έκταση αλλά όχι το 100% της 

Ελλάδος. Εφόσον  μια ικανοποιητική  γεωγραφική περιοχή καλύφθηκε και μπορούμε να 

βασιστούμε στην συλλογή των παρακάτω στοιχείων, που έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα 

καταφέραμε να συλλέξουμε. 

Οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Αχαΐας  

• Καρδίτσα 

• Αττικής 

• Μυτιλήνης 

• Κορινθίας 

• Μεσσηνίας 

• Κορινθία 

• Χανίων 

Στο δεύτερο ερώτημα «Χρησιμοποιείτε φωτοβολταϊκό σύστημα  για να παράγετε ενέργεια σε 

οικία ή σε οικόπεδο;» 

Από τα  25 πάρκα στα οποία καταφέραμε να συλλέξουμε πληροφορίες το μεγαλύτερο ποσοστό 

που αγγίζει το 68% , συνεπώς 17 φωτοβολταϊκά πάρκα  είναι  εγκατεστημένα σε οικόπεδο. Ενώ 

μόλις το 32 %, συνεπώς 8 είναι φωτοβολταϊκά πάρκα  είναι  εγκατεστημένα σε οικίες. 

 Σε γράφημα, τα παρακάτω  αποτελέσματα: 

 

68%

32%

Σε οικόπεδο

Σε οικεία
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Στο τρίτο ερώτημα «Τα φωτοβολταϊκά στηρίζονται σε περιστρεφόμενες ή σταθερές βάσεις;» 

Τα δεδομένα μου λάβαμε ήταν τα παρακάτω: 

Σε περιστρεφόμενες βάσεις : 3 εκ των οποίον όλες είναι τοποθετημένες  σε οικόπεδα. 

Σε σταθερές βάσεις : 22 

Αν και αποδειγμένα, με την χρήση περιστροφικών βάσεων η απόδοση είναι καλύτερη οι 

περισσότεροι ιδιόκτητες προτίμησαν να τοποθετήσουν σταθερές βάσεις. 

 

 

 

 

 

Στο τέταρτο ερώτημα «Τι ποσοστό % της επένδυσης έγινε με δικά σας κεφάλαια;» 

Οι απαντήσεις είχαν μεγάλη ποικιλία και με το μεγαλύτερο ποσοστό των φωτοβολταϊκών 

πάρκων να γίνετε εξ ολοκλήρου με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο. Στα περισσότερα πάρκα 

χρειάστηκε τουλάχιστον 50% επιπλέον κεφάλαιο για να κατασκεβαστούν. Μόλις 4 στις 25 

μονάδες δεν χρειάστηκαν να επιπλέον κεφάλαια για να υλοποιηθούν.  
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Αναλυτικότερα: 

Με ποσοστό :   0%   4 φωτοβολταϊκά πάρκα 

Με ποσοστό :   20%  1 φωτοβολταϊκό πάρκο 

Με ποσοστό :   30%  1 φωτοβολταϊκό πάρκο 

Με ποσοστό :   35%  2 φωτοβολταϊκά πάρκα 

Με ποσοστό :   40%  1 φωτοβολταϊκό πάρκο 

Με ποσοστό :   50%  3 φωτοβολταϊκά πάρκα 

Με ποσοστό :   70%  4 φωτοβολταϊκά πάρκα 

Με ποσοστό :   75%  4 φωτοβολταϊκά πάρκα 

Με ποσοστό :   100%  5 φωτοβολταϊκά πάρκα 
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 Στο πέμπτο ερώτημα «Πόσο κοστολογείται η συντήρηση του πάρκου σας κάθε τον χρόνο;» 

Η τιμές διακυμαίνονται από 0,00 ευρώ και φτάνουν μέχρι 5.000,00 ευρώ 

 

Εκ των οποίων όπως είναι λογικό οι εγκαταστήσεις σε οικόπεδα απαιτούν περισσότερα χρήματα 

για την συντήρηση τους. Είναι ενθαρρυντικό ότι κάποιες μονάδες είχαν μηδενικό κόστος 

συντήρησης, αυτό όμως δεν θα συνεχιστεί για την επόμενη πενταετία διότι οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και είναι λογικό να φθείρονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως 

χρειαστεί αντικατάσταση της εγκατάστασης λόγο γήρανσης υλικών. 

 

Στο έκτο ερώτημα «Ποιο έτος άρχισε να λειτουργεί τα φωτοβολταϊκό σας πάρκο» 

 

Από το δείγμα 25 φωτοβολταϊκών πάρκων:  

το 2010 άρχισαν να λειτουργούν  3 

το 2011 άρχισαν να λειτουργούν  3 

το 2012 άρχισαν να λειτουργούν  15 

το 2010 άρχισαν να λειτουργούν  3 

το 2010 άρχισε να λειτουργεί  1 
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 Είναι φανερό ότι το 2012 ήταν η χρονιά που πολλά πάρκα άρχισαν να λειτουργούν. Αυτό 

σχετίζεται άμεσα με την τότε τιμή της παραγόμενης ενέργειας καθώς και με το τότε κόστος της 

εγκατάστασης. Πέρα από αυτό οι τότε μελέτες έδειχναν ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει σίγουρο 

κέρδος, πράγμα που δελέασε πολλούς να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Στο έβδομο ερώτημα «Πόσα Kilo Watt είναι η  φωτοβολταϊκή σας μονάδα» 

Οι απαντήσεις που λάβαμε είναι : 

 

 

3 3

15

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Το 2010 Το 2011 Το 2012 Το 2013 Το 2014

5 Killo
watt

10 Killo
watt

20 Killo
watt

40 Killo
watt

70 Killo
watt

80 Killo
watt

100 Killo
watt

Αριθμός μονάδων 2 3 5 3 2 3 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8



 
 
 

88 
 

Από τις 25 φωτοβολταϊκές μονάδες οι 2 είναι  στα 5 Killo watt,  3 είναι στα 10 Killo watt, 5 

είναι στα 20 Killo watt, 3 είναι στα 40 Killo watt,  2 είναι στα 70 Killo watt, 3 είναι στα 80 Killo 

watt και 7 είναι στα 100 Killo watt. 

 

Στο όγδοο ερώτημα «Ποιο τύπο φωτοβολταϊκά έχετε επιλέξει» 

Thin film έχουν επιλέξει 4 ιδιοκτήτες, Μονο-κρυσταλλικά έχουν επιλέξει 5 ιδιοκτήτες, ενώ  

Πολυ-κρυσταλλικά έχουν επιλέξει 16 ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων. 

 

 

Στο ένατο ερώτημα «Πόση είναι η παραγόμενη ισχύς ανά Kilo Watt εγκατεστημένης ισχύος το 

χρόνο?» 

Οι τιμές είναι περίπου 1.500 Kilo Watt για κάθε Kilo Watt εγκατεστημένης ισχύος, με 

σημαντικές μειώσεις σε περίπτωση βλαβών στο δίκτυο μεταφοράς ή στην εγκατάσταση. Επίσης 

μείωση παραγωγής μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις σκίασης πανέλου από κάποιο φυσικό 

αντικείμενο. 
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Στο δέκατο ερώτημα «Τι εταιρείας πάνελ έχετε βάλει» 

Σε αυτό το ερώτημα οι απαντλησεις διίστανται, με: 

Την Sunshine να υπερισχύει με ποσοστό 24% συνεπώς 6 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την Suntech  με ποσοστό 16% συνεπώς 4 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την GONERGY  με ποσοστό 12% συνεπώς 3 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την Solarwatt με ποσοστό 12% συνεπώς 3 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την Gs με ποσοστό 12% συνεπώς 3 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την Nex power με ποσοστό 12% συνεπώς 3 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Την Sanyo με ποσοστό 8% συνεπώς 2 φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Ενώ για ένα πάρκο δεν δόθηκε καμία απάντηση. 
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Στο εντέκατο ερώτημα  «Ποιας εταιρείας inverter έχετε βάλει?» 

 

 

 

Και σε αυτό το ερώτημα είχαμε ποικίλες απαντήσεις:  

Με την SMA να έχει προτιμηθεί από 6 ιδιοκτήτες, να ακολουθεί η Kako με 5 και στην 

συνέχεια, η Fronius, η Coenergy και η SolarEdge με 3. Και η ABB με 2 παραγώγους να την 

προτιμάνε . 

 

Στο δωδέκατο και τελευταίο  ερώτημα «Αντιμετωπίσατε βλάβες στο σύστημα τα τελευταία 

πέντε χρόνια» 

 

Από το δείγμα:14 πάρκα δεν αντιμετώπισαν ενώ τα υπόλοιπα  9 δεν ήταν τόσο τυχερά. Οι 

βλάβες μπορεί να προκύψουν από ποικίλους παράγοντες. Οι πιο συνηθισμένοι είναι πλημύρες αν 

η στάθμη του νερού φτάσει τους inverter, κεραυνοί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αλεξικέραυνο 

ακόμα και ανθρώπινη παρέμβαση. 
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8.3 Συμπεράσματα 

 
Προβλήματα που παρατηρήθηκαν και προτεινόμενες λύσεις. 

 

1) Καταστροφή εγκατάστασης από ανθρώπινο παράγοντα. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι και τόσο συχνό αλλά  υπαρκτό φαινόμενο. Υπήρξαν αναφορές 

ότι κάποιες εγκαταστάσεις παραβιάστηκαν είτε με σκοπό λεηλασία τους είτε για τον βανδαλισμό 

τους.  

Λύση 

Θα πρέπει να εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καθώς και ενισχυμένη 

περίφραξη περιμετρικά του φωτοβολταϊκού πάρκου. 

 

2) Βλάβη εγκατάστασης από πλημμύρες. 

Οι βροχές δεν αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εγκατάσταση διότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα 

είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε κακοκαιρίες. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν η στάθμη του νερού 

ξεπερνάει το ύψος του Inverter. 

Ναι
36%

Όχι
64%

Βλάβες τα τελευταία πέντε χρόνια
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Λύση 

Για να αποφευχθεί βλάβη της εγκατάστασης από πλημύρα θα πρέπει τοποθετηθούν αρκετά ψηλά 

οι Inverters ώστε να μην είναι καλυφθούν πλήρως από τα ταραχώδη ύδατα. 

3) Υπερφορτωμένο δίκτυο μεταφοράς. 

Με την απότομη ανάπτυξη το ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας το δίκτυο δεν είναι 

ικανό μεταφέρει όλη την παραγόμενη ενέργεια. 

Λύση 

Θα πρέπει να εγκατασταθεί νέο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, πράγμα που έχει μεγάλο κόστος. 

  

Συμπέρασμα πρώτο: 

Η επένδυση των Φωτοβολταϊκών πάρκων είναι συμφέρουσα για το καλό της χώρας. 

 

Συμπέρασμα δεύτερο: 

Όσοι έκαναν φωτοβολταϊκά πάρκα με δικά τους κεφάλαια έχουν  μεγαλύτερο όφελος από τους 

υπόλοιπους και θα ξαναέκαναν την ίδια επένδυση.  

 

Συμπέρασμα τρίτο: 

Σύμφωνα με της απαντήσεις των επενδυτών αλλά αναζήτηση στο διαδίκτυο, πολλοί θα θέλουν 

να δημιουργήσουν περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα (και άλλες Α.Π.Ε)   αλλά περιορίζονται 

από το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. 

 

Συμπέρασμα τέταρτο: 

Η επένδυση των φωτοβολταϊκών πάρκων έχει μικρό κόστος συντήρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Πηγές  

 

 Βιβλιογραφία  

1) http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2122/1/012014062.pdf 

2) http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2012-0042/DT2012-0042.pdf 

3) http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%

CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF

%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-

%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%

CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1 

4) http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/493/1/022013344.pdf 

5) http://www2.aueb.gr/users/koundouri/resees/uploads/SOLAR%20ENERGY.pdf 

6) https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14480/3/TzimasEuangelosMsc2011.pdf 

7) http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/6229/Chatziantoniou_Chrisikou.p

df?sequence=2 

 

8) https://www.e-nomothesia.gr/energeia/nomos-4414-2016.html 

 

9) https://www.mp-energy.gr/ 

 

     Εικόνα 9.1  Βιβλιογραφία  

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2122/1/012014062.pdf
http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2012-0042/DT2012-0042.pdf
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2722/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%21%21%21.pdf?sequence=1
http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/493/1/022013344.pdf
http://www2.aueb.gr/users/koundouri/resees/uploads/SOLAR%20ENERGY.pdf
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14480/3/TzimasEuangelosMsc2011.pdf
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/6229/Chatziantoniou_Chrisikou.pdf?sequence=2
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/6229/Chatziantoniou_Chrisikou.pdf?sequence=2
https://www.e-nomothesia.gr/energeia/nomos-4414-2016.html
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Εικόνες  : 

Εικόνες εξωφύλλου : 

 http://economicdevelopment.org/wp-content/uploads/2015/11/SOLAR-PANEL.png 

http://proodeutiki.gr/wp-

content/uploads/2018/04/%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3

%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F-

%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-

%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.jpg 

 

Εικόνα 1.1  

 http://www.sunblog.org/wp-content/uploads/2012/02/71-

%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-Fot-

620%CF%87240.jpg 

 

Εικόνα 2.1: 

https://www.switchmybusiness.com/wp-content/uploads/2015/02/EnergyTimeline.png 

 

Εικόνα 3.1  

https://fthmb.tqn.com/iZLPTQRWlsU5pLAQpnq4si8EKos=/4184x4177/filters:no_upscale():fill(

FFCC00,1)/atom-artwork-160936095-58a8f5683df78c345b8e53be.jpg 

 

Εικόνα 3.2  

https://sites.google.com/site/reeetech/_/rsrc/1296559119433/home/photovoltaic/photovoltaic_eff

ect.png 

 

Εικόνα 4.1 

https://www.ucy.ac.cy/phy/documents/physics/phys302/PHY302_Exp7_-Phovoltaic.pdf 

 

http://economicdevelopment.org/wp-content/uploads/2015/11/SOLAR-PANEL.png
http://www.sunblog.org/wp-content/uploads/2012/02/71-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-Fot-620%CF%87240.jpg
http://www.sunblog.org/wp-content/uploads/2012/02/71-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-Fot-620%CF%87240.jpg
http://www.sunblog.org/wp-content/uploads/2012/02/71-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-Fot-620%CF%87240.jpg
https://www.switchmybusiness.com/wp-content/uploads/2015/02/EnergyTimeline.png
https://fthmb.tqn.com/iZLPTQRWlsU5pLAQpnq4si8EKos=/4184x4177/filters:no_upscale():fill(FFCC00,1)/atom-artwork-160936095-58a8f5683df78c345b8e53be.jpg
https://fthmb.tqn.com/iZLPTQRWlsU5pLAQpnq4si8EKos=/4184x4177/filters:no_upscale():fill(FFCC00,1)/atom-artwork-160936095-58a8f5683df78c345b8e53be.jpg
https://sites.google.com/site/reeetech/_/rsrc/1296559119433/home/photovoltaic/photovoltaic_effect.png
https://sites.google.com/site/reeetech/_/rsrc/1296559119433/home/photovoltaic/photovoltaic_effect.png
https://www.ucy.ac.cy/phy/documents/physics/phys302/PHY302_Exp7_-Phovoltaic.pdf
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Εικόνα 4.2 

http://media.istockphoto.com/videos/solar-panel-video-id105823667?s=640x640 

 

Εικόνα 7.1  

https://loveincorporated.blob.core.windows.net/contentimages/main/2bf624d8-d1e6-4af8-96eb-

11bf3bd94a99-worldmoney.jpg 

Εικόνα 8.1  

https://www.watermarklearning.com/blog/wp-

content/uploads/2012/05/Question_Mark_000007651615XSmall-300x300.jpg 

Εικόνα 9.1 
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