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I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ για 
ηλεκτροπαραγωγή (ν4414/2016) 

� Νέοι κανόνες λειτουργικής ενίσχυσης

• Κατηγορίες έργων ΑΠΕ, µέχρι συγκεκριµένο µέγεθος εγκατεστηµένης ισχύς,
συνεχίζουν να λαµβάνουν λειτουργική ενίσχυση υπό το καθεστώς εγγυηµένης

ταρίφας (<500kW , <3MW αιολικά)

• Κατηγορίες έργων ΑΠΕ, µεγαλύτερης εγκατεστηµένης ισχύς από ένα όριο,
συµµετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και λαµβάνουν

λειτουργική ενίσχυση υπό τη µορφή διαφορικής προσαύξησης

� Μεταβατικές διατάξεις για έργα που είχαν υπογράψει Σύµβαση πώλησης

ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι τις 31.12.2015

� Υποχρεώσεις και νέοι µηχανισµοί λόγω της συµµετοχής των έργων ΑΠΕ

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

� Ειδικές µεταβατικές διατάξεις για έργα ΑΠΕ στα Μ∆Ν

� Μεθοδολογία ελέγχου σώρευσης επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης
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1. Απευθείας συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας >> έσοδα, υποχρεώσεις , (κλιµακούµενες
διατάξεις-υποχρεώσεις µε την εφαρµογή και λειτουργία του νέου µοντέλου αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας) (µεταβατικός µηχανισµός βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης)

2. ∆ιαφορική προσαύξηση σε επίπεδο τεχνολογίας ΑΠΕ, στη βάση της Ειδικής Τιµής Αγοράς,
λαµβάνοντας υπόψη τα σταθµισµένα έσοδα από τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

της κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ

3. Νέο πλαίσιο για λειτουργία Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) - ανάληψη των

υποχρεώσεων των κατόχων σταθµών ΑΠΕ, αναφορικά µε τη συµµετοχή τους στην αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών µηχανισµών που βρίσκονται σε εφαρµογή

4. Ορισµός Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης τύπου «Τελευταίου Καταφυγίου»
(Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) µε συγκεκριµένο πλαίσιο, χρεώσεις και κανόνες λειτουργίας

5. Συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης τύπου «διπλής κατεύθυνσης» ώστε να µην επιτρέπεται η

καταβολή πλεονάζουσας λειτουργικής ενίσχυσης

6. Καταβολή µεταβατικής σταθερής προσαύξησης για κάλυψη επιπρόσθετου κόστους που αφορά τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 
(ν4414/2016) 
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I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 
(ν4414/2016) 

7. Μεθοδολογία αποµείωσης εσόδων από λειτουργική ενίσχυση σε περίπτωση καταβολής

επενδυτικής ή ισοδύναµης ενίσχυσης σε σταθµό ΑΠΕ

8. Ρυθµίσεις για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και νέοι Μηχανισµοί Χονδρεµπορικής

Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

9. Ειδικές διατάξεις για έργα ΑΠΕ (και υβριδικά) στα Μ∆Ν, υπό τη µορφή εξαιρέσεων για όσο

διάστηµα ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις

10. Πρόβλεψη για πλαίσιο λειτουργίας σταθµών ΑΠΕ χωρίς τη σύναψη σύµβασης λειτουργικής

ενίσχυσης ή και εθελοντικής µετάπτωσης από το προηγούµενο σχήµα στήριξης στο νέο

11. Ειδικές προβλέψεις για τη λειτουργία και ενίσχυση έργων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς

12. Μηχανισµός παρακολούθησης σταθµισµένου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

σταθµούς ΑΠΕ και επανακαθορισµού Τιµών Αναφοράς

� Υ.Α. µεθοδολογίας υπολογισµού της Ειδικής Τιµής Αγοράς , κριτήρια και περιορισµοί χορήγησης της 
προσαύξησης ανάπτυξης ετοιµότητας συµµετοχής στην αγορά, διαδικασία αποµείωσης της 
λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθµούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση (ΦΕΚ Β’ 3955/2016)

� Υ.Α. τύπου και περιεχοµένου Συµβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης (Σταθερής Τιµής & ∆ιαφορικής 
Προσαύξησης) (ΦΕΚ Β’ 4045, 4046, 4068, 4069, 4072, 4073/2016)
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I. Πλαίσιο λειτουργίας και σχήµα στήριξης έργων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 
(ν4414/2016) 

13. Από 1η Ιανουαρίου 2017: χορήγηση ενισχύσεων µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσφορών για συγκεκριµένες τεχνολογίες και κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

• αναστολή υπογραφής Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης από 01.01.2017 και µέχρι την

έκδοση σχετικής Υ.Α. για: α) αιολικούς σταθµούς ≥ 6MW, β) λοιπές ΑΠΕ ≥ 1MW

• ∆ιενέργεια πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από τη

ΡΑΕ το ∆εκέµβριο του 2016 (δύο κατηγορίες Φ/Β εγκαταστάσεων µε συνολική

δηµοπρατούµενη ισχύ 40ΜW)

Αναµένεται µετά από σύµφωνη γνώµη Γ.∆. Ανταγωνισµού της Ε.Ε. η έκδοση:

o Y.A. για τον καθορισµό τεχνολογιών/κατηγοριών σταθµών που εντάσσονται στην

ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τον χαρακτηρισµό των ανταγωνιστικών

διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή µη

o Υ.Α. για τον καθορισµό της εγκατεστηµένης ισχύος, ανά τεχνολογία/κατηγορία σταθµών, η
οποία δηµοπρατείται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, του ελάχιστου
αριθµού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και ανώτατης
ή/και κατώτατης επιτρεπόµενης τιµής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών
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• Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ δύναται να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις και

όροι προνοµιακής συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016 για σταθµούς Α.Π.Ε. που
πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν.

• Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ δύναται να καθορίζονται ειδικές προνοµιακές

χρεώσεις για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του ν.4414/2016 από σταθµούς

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν.

• Με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης των Λειτουργών της Αγοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας και των αρµόδιων ∆ιαχειριστών δύναται να ορίζονται µειωµένα ποσά των

εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα µητρώα Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των
σχετικών Συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ).

Καθεστώς στήριξης σταθµών ΑΠΕ – Κίνητρα για Ενεργειακές 
Κοινότητες (άρθρο 10 προσχεδίου νόµου Ε.Κοιν.)
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• Επιλέξιµες τεχνολογίες (ν. 3468/2006 άρθρο 14Α, παρ.1):

• Ενεργειακός συµψηφισµός: φωτοβολταϊκοί σταθµοί, σταθµοί µικρών
ανεµογεννητριών, σταθµοί βιοµάζας/βιοαερίου/βιορευστών, µικροί υδροηλεκτρικοί
σταθµοί και σταθµοί Σ.Η.Θ.Υ.Α.

• Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: φωτοβολταϊκοί σταθµοί και σταθµοί µικρών
ανεµογεννητριών

II. Ενεργειακός συµψηφισµός & εικονικός ενεργειακός 
συµψηφισµός

� Υ.Α. ενεργειακού & εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού 
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1547) : Φωτοβολταϊκοί σταθµοί

Ενεργειακός συµψηφισµός: φυσικά πρόσωπα, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ (κυριότητα ή νόµιµη χρήση
του χώρου µε έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτη) µία εγκατάσταση παραγωγής - µία εγκατάσταση
κατανάλωσης στον ίδιο ή όµορο χώρο µε την εγκατάσταση παραγωγής

Εικονικός Ενεργειακός συµψηφισµός: ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή

άλλους δηµοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εµβέλειας, καθώς και οι

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (µία
εγκατάσταση παραγωγής - µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης όχι κατ’ ανάγκη στον
ίδιο ή όµορο χώρο µε την εγκατάσταση παραγωγής)
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• Όρια Ισχύος:

I. Στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο: µέχρι 20 kWp ή µέχρι το 50%
(α: της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης, ή β: του αθροίσµατος της συµφωνηµένης
ισχύος του συνόλου των συµψηφιζόµενων καταναλώσεων) εφόσον η τιµή αυτή είναι

µεγαλύτερη των 20 kWp. Ειδικά για ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους

δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, µέχρι 100% της

συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ανώτατο όριο των 500 kWp.

II. Στο ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών: µέχρι 10 kWp (ειδικά για την Κρήτη µέχρι 20
kWp) ή µέχρι το 50% (α: της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης, ή β: του αθροίσµατος
της συµφωνηµένης ισχύος του συνόλου των συµψηφιζόµενων καταναλώσεων),
εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα. Ειδικά για ΝΠ∆∆
ή ΝΠΙ∆ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή
τοπικής εµβέλειας, µέχρι 100% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση,
η ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100 kWp (ειδικά για την Κρήτη µέχρι
300 kWp).

II. Ενεργειακός συµψηφισµός & εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός
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Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: «……Ειδικά για την περίπτωση Ε.Κοιν., ο

συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. της Ε.Κοιν. γίνεται

µε τη συνολική καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις µελών της»

Τεχνολογία: Φωτοβολταϊκοί σταθµοί και σταθµοί µικρών ανεµογεννητριών

• Μέγιστο όριο ισχύος 500kW

• µία εγκατάσταση παραγωγής - πολλές εγκαταστάσεις κατανάλωσης - πολλά ΑΦΜ

• πλεόνασµα ενέργειας διοχετεύεται στο ∆ίκτυο χωρίς αποζηµίωση στην Ε.Κοιν.

«Mε απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ µετά από γνώµη της ΡΑΕ ορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο

θα γίνεται ο εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός των Ε.Κοιν. 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.»

Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός - Ενεργειακές Κοινότητες (άρθρο 
10 προσχεδίου νόµου Ε.Κοιν.)
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Σταθµοί ΑΠΕ µε εξαίρεση υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής:

1. Αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσµεύσεις ή

Απαλλαγή από Ε.Π.Ο. (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση)

3. Έκδοση λοιπών αδειών (π.χ. οικοδοµικών) και εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται για
την εγκατάσταση του σταθµού (Πολεοδοµία ή αρµόδια κατά περίπτωση αρχή), έκδοση
αδειών απόκτησης δικαιώµατος χρήσης γης της θέσης εγκατάστασης του έργου

(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση)

4. Υπογραφή Σύµβασης Σύνδεσης στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο (αρµόδιος ∆ιαχειριστής –
∆Ε∆∆ΗΕ ή Α∆ΜΗΕ)

5. Υπογραφή Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης (Σταθερής Τιµής ή ∆ιαφορικής

Προσαύξησης) (ΛΑΓΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ)

III. Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθµών ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή

Σταθµοί εξαιρούµενοι της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής (άρθρο 4, ν.3468/2006) – όρια ισχύος ανά 
τεχνολογία: γεωθερµικοί σταθµοί ≤ 0,5 MW, σταθµοί βιοµάζας, βιοαερίου, βιορευστών, φωτοβολταϊκοί ή ηλιοθερµικοί

σταθµοί, σταθµοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. ≤ 1MW, αιολικοί σταθµοί ≤ 50 kW
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Σταθµοί ΑΠΕ µε υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής:

1. Έκδοση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΡΑΕ)

2. Αιτήσεις (παραλληλισµός διαδικασιών) για:

• Προσφορά Όρων Σύνδεσης του σταθµού παραγωγής στο Σύστηµα ή σε ∆ίκτυο (αρµόδιος ∆ιαχειριστής – ∆Ε∆∆ΗΕ ή

Α∆ΜΗΕ)

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.∆.∆.) (Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση)

• Χορήγηση αδειών απόκτησης δικαιώµατος χρήσης γης της θέσης εγκατάστασης του έργου (Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση)

3. Αιτήσεις (παραλληλισµός διαδικασιών) για:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ή ΥΠΕΝ)

• Υπογραφή Σύµβασης Σύνδεσης στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο (αρµόδιος ∆ιαχειριστής – ∆Ε∆∆ΗΕ ή Α∆ΜΗΕ)

• Χορήγηση λοιπών αδειών/πρωτοκόλλων/εγκρίσεων (π.χ. πολεοδοµικές άδειες, πρωτόκολλο εγκατάστασης) που

απαιτούνται για την εγκατάσταση του σταθµού

4. Υπογραφή Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης (Σταθερής Τιµής ή ∆ιαφορικής

Προσαύξησης) (ΛΑΓΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ)

5. ∆οκιµαστική περίοδος λειτουργίας και έκδοση Άδειας Λειτουργίας (Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ή ΥΠΕΝ).

III. Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθµών ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή
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• Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση
άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. έναντι
λοιπών αιτήσεων, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί

εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων.

• Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν., έναντι λοιπών
αιτήσεων, για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

που αφορούν σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε..

• Απαλλαγή των Ε.Κοιν. από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους

διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που

προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. (υποπαρ. Ι.2., άρθρου πρώτου ν. 4152/2013)

• Μείωση κατά 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται στο

διαχειριστή µε την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη

Ε.Κοιν. (παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013)

Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθµών ΑΠΕ - Κίνητρα για Ενεργειακές 
Κοινότητες (άρθρο 10 προσχεδίου νόµου Ε.Κοιν.)
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• Απαλλαγή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συµµετέχουν ως µέλη ΟΤΑ α’
βαθµού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε.
και οι γραµµές σύνδεσης τους µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, από την καταβολή του

µέρους του ειδικού τέλους της παρ. Α.1 του αρ. 25 του ν. 3468/2006, που αντιστοιχεί
στην περίπτωση (iii) της παρ. Α.3 του ίδιου άρθρου (ποσοστό 1,7% υπέρ Ο.Τ.Α.)

Λειτουργία σταθµών ΑΠΕ - Κίνητρα για Ενεργειακές 
Κοινότητες (άρθρο 10 προσχεδίου νόµου Ε.Κοιν.)

Επισήµανση (σύµφωνα µε προσχέδιο νόµου Ε.Κοιν.)

«Η µεταβίβαση αδειών και σταθµών από Α.Π.Ε. που ανήκουν σε Ε.Κοιν.
επιτρέπεται µόνο σε Ε.Κοιν. µε όµοιο χαρακτήρα (στην περίπτωση µη

κερδοσκοπικής Ε.Κοιν.) και έδρα εντός της ίδιας περιφερειακής Ενότητας.»
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ΕΕ Χειµερινό Πακέτο για την Ενέργεια : 
προτάσεις «Καθαρής Ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους»

• Ορισµός «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές» (αναθεώρηση
οδηγίας ΑΠΕ)

• Ορισµός «Κοινότητες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» (αναθεώρηση οδηγίας

ΑΠΕ)

• Ορισµός «τοπική ενεργειακή κοινότητα» (αναθεώρηση οδηγίας για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

• ∆ιατάξεις για Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές:
προϋποθέσεις (αναθεώρηση οδηγίας ΑΠΕ)

• ∆ιατάξεις για Κοινότητες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: προϋποθέσεις

(αναθεώρηση οδηγίας ΑΠΕ)

• ∆ιατάξεις για Τοπικές ενεργειακές κοινότητες: πλαίσιο λειτουργίας (αναθεώρηση
οδηγίας για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας)

Σε διαδικασία διαβούλευσης µε Κ-Μ


