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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αρ. Πρωτ/λου 21 _ 3/2019   

Ημερ/νία 18/3/2019 

Προς : Υπουργό ΠΕΝ κο Σταθάκη 
 
Κοιν: Γεν. Γραμματέα Ορυκτού Πλούτου ΠΕΝ κο Βερροιόπουλο 
 
 
Θέμα: Ερμηνεία αρ. 72 του ν.4602 και ασαφείς διατυπώσεις. 
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της συζήτησης στις επιτροπές της Βουλής και της ψήφισης του νομοσχεδίου, πλέον του νόμου 

4602/2019, έχει δημιουργηθεί σύγχυση, λόγω ιδιαίτερα προβαλλόμενων δημοσιευμάτων, στα οποία 

εμφανίζονται παραπλανητικές ερμηνείες σχετικά με το αρ. 72 του ν.4602/2019. 

Παραθέτουμε τις εν λόγω απόψεις και λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εισηγητική έκθεση αλλά και τα εδάφια του 

αρ. 72 σας ενημερώνουμε αφενός για το πώς αντιλαμβάνεται η αγορά και οι επενδυτές το συγκεκριμένο 

άρθρο αλλά και τα προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν και χρειάζονται διευκρίνιση. 

 

1) Οι εν λειτουργεία φ/β σταθμοί του ν.3468 και 3851, συνυπολογίζονται στο όριο των 2 έργων του 

εδαφίου 3α (μετοχολόγιο); 

Εδάφιο 3α του αρ. 72 3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής  της παραγρά- φου 3 του άρθρου 4, κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκη- 

ση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό 

συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει  σύμβαση  λειτουργικής ενίσχυσης  εκτός 

ανταγωνιστικών διαδικασιών  υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο 

(2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω 

ανταγωνιστι- κών διαδικασιών υποβολής προσφορών. 

Εισηγητική έκθεση Με την παρ 7  αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καταστρατήγησης της υποχρέωσης 
συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών, 
μέσω της κατάτμησης έργων ΑΠΕ σε περισσότερα μικρά έργα που λόγω της 
εγκατεστημένης ισχύος εξαιρούνται από την συμμετοχή στους διαγωνισμούς. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έμμεσα ή έμμεσα, 
μπορεί να κατέχει ως δύο έργα που δικαιούνται να συνάπτουν συμβάσεις 
ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών, ενώ οι Εν. Κοινότητες του ν/4513/2018 (Α΄9) 
μπορούν να κατέχουν αντίστοιχα έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος εως 
18MW. Η τήρηση την ανωτέρω πρόβλεψης ελέγχεται τόσο κατά το στάδιο της 

λήψης άδειας παραγωγής, όσο και κατά το στάδιο σύναψης συμβάσης ενίσχυσης 
με τον λειτουργό της αγοράς των ΑΠΕ. Τέλος, ορίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης 
των εκκρεμών ενώπιον της ΡΑΕ αιτήσεων για λήψη άδεις παραγωγής αιολικών 
έργων εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
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Το εδάφιο 3α με το οποίο τροποποιείται το αρ. 7 του ν.4414/2016 αναφέρεται σε κριτήρια  

απαγόρευσης σχετικά με την σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών 

διαδικασιών. Η διατύπωση «..λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών  ..»  

παραπέμπει στο καθεστώς στήριξης ΣΕΣΤ του αρ.3 παρ 5 του ν.4414 και στις διαγωνιστικές διαδικασίες 

του αρ. 7 του ίδιου νόμου.  Είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός ότι στην εν λόγω κατηγορία του εδαφίου 

3α  δεν εμπίπτουν επ’ ουδενί σταθμοί του καθεστώτος feed in tariff (3468,3851) καθώς οι συμβάσεις 

λειτουργικής ενίσχυσης αφορούν το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ το οποίο τέθηκε σε ισχύ με τον 

ν.4414.  

Συνεπώς οι εν λόγω σταθμοί του ν.3468 και του ν.3851 δεν προσμετρώνται στο εδάφιο 3α 

(μετοχολόγιο) καθώς δεν έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, ενώ δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στο καθεστώς στήριξης του feed in tariff ως σύμβαση πώλησης αλλά μόνο σε φ/β σταθμούς 

με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (ν.4414).  

 

2) Οι φ/β σταθμοί οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτημα για προσφορά σύνδεσης μέχρι και τις 28/2/2019 
συνυπολογίζονται στο όριο των 2 έργων του εδαφίου 3α (μετοχολόγιο); 

 

Παρ. 5 αρ. 72 4602 5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2016» 
προστίθενται  οι λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2019». 

 

Εισηγητική έκθεση Με την παρ 5 οριοθετείται χρονικά εως το τέλος του 2019 η δυνατότητα των φ/β 
σταθμών να επιλέγουν τη μη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 
ν.4414/2016, αλλά την πληρωμή της εγχεόμενης στο σύστημα από αυτούς ηλεκτρικής 
ενέργειας με σταθερή τιμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) 
ή εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της οριακής τιμής συστήματος του προηγούμενου 
έτους. 
 

Τροποποιούμενη 
διάταξη αρ. 4 παρ 3 
του ν.4414 

3. Οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκα- τεστημένη ισχύ μικρότερη των 
500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουα- ρίου 
2016 (έως την 31η Δεκεμβρίου 2019) , υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή 
του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, που 
αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκα- ταστάσεις 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. 
 

 

Με βάση την εισηγητική έκθεση, με την παρ 5 του αρ. 72, επιμηκύνεται ως τις 31/12/2019 η διάταξη 

του αρ. 4 παρ 3 του ν.4414 και η δυνατότητα των φ/β σταθμών <500kw να επιλέγουν την μη 

συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του ν.4414/2016, λαμβάνοντας την ΤΑ με βάση την 

τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) όπως ισχύει.  

Σε συνέχεια το εδάφιο 3α (μετοχολόγιο) ξεκινά με την φράση «…  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής  

της παραγράφου 3 του άρθρου 4….» και συνεχίζει με τα κριτήρια του εν λόγω εδαφίου. Η 

συγκεκριμένη φράση καταρχήν επιβεβαιώνει την διατήρηση σε ισχύ της επιλογής μη συμμετοχής στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες του ν.4414, σε φ/β σταθμούς <500kw ανεξαρτήτου σταδίου ανάπτυξης, 

για όσο βρίσκεται σε ισχύ αρ. 4 παρ. 3 του ν.4414. Συνεπώς όλοι οι φ/β σταθμοί <500kw δεν υπάγονται 
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στο εδάφιο 3α εφόσον ηλεκτρίσουν εντός του 2019 κάνοντας χρήση της πρόβλεψης της παρ. 5 του αρ. 

72 και του αρ. 4 παρ. 3 του ν.4414, δηλαδή θα λάβουν ΤΑ μέσω της τελευταίας γραμμής του 27α του 

ν.3734 όπως ισχύει. Ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ θα πρέπει να ενσωματώσουν στην σύμβαση 

λειτουργικής ενίσχυσης την προϋπόθεση ηλέκτρισης εντός του 2019, σε διαφορετική περίπτωση οι φ/β 

σταθμοί <500kw οι οποίοι θα ηλεκτρίσουν το 2020 θα προσμετρώνται με βάση το εδάφιο 3α καθώς δεν 

θα βρίσκεται σε ισχύ το αρ. 4 παρ 3. του ν.4414 και η δυνατότητα μη υποχρέωσης συμμετοχής στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες του ν.4414 για ανω των 2 έργων.  

Περεταίρω, η εισηγητική του εδαφίου 3α αναφέρει ότι με την παρ 7 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

καταστρατήγησης της υποχρέωσης συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Καταρχήν με τον ν.4414 

αρ 3 παρ 5 δεν υπήρξε η υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες φ/β σταθμών <500kw, 

αλλά η προαιρετική συμμετοχή η οποία και διατηρείται μέχρι 31/12/2019 με βάση την παρ 5 του 

αρ.72. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία καταστρατήγηση για το χρονικό διάστημα που ισχύει η παρ 3 του 

αρ. 4 του ν.4414 (δηλ. μέχρι 31/12/2019).  

Περεταίρω, δεν υφίσταται για το έτος 2018 καταστρατήγηση της υποχρέωσης συμμετοχής στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες για σταθμούς <500kw, όχι μόνο λόγω της πρόβλεψης του αρ. 3 παρ 5 του 

ν.4414/2016, αλλά με βάση και την εικόνα των διενεργηθέντων διαγωνισμών. Αυτό που παρατηρήθηκε 

είναι η κατάτμηση φ/β σταθμών >1mw σε μικρότερους σταθμούς (<1mw και <500 kw) όχι για την μη 

συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες αλλά για την συμμετοχή αυτών στην μικρή κατηγορία όσον 

αφορά σταθμούς <500 kw, ήταν ΟΤΣ 54,7€/mwh *1,1 = 60,17 €/mwh . Η συγκεκριμένη τιμή δεν 

θεωρείται σε καμία των περιπτώσεων ευνοϊκή, ώστε να παρείχε πλεονέκτημα στην επιλογή αυτής της 

οδού (μέσω κατάτμησης), καθώς ήταν κατά 30% χαμηλότερη της μεσοσταθμικής τιμής της ΚΑΤ 1 του 

Ιούλιο του 2018 (78,42€/mwh ) και κατά 10,5% χαμηλότερη της μεσοσταθμικής τιμής της ΚΑΤ 1 του 

Δεκέμβριο του 2018 (66,66€/mwh). 

Συνεπώς η εν λόγω καταστρατήγηση στην οποία αναφέρεται η εισηγητική του ν. 4602, την οποία 

αντιμετωπίζει το εδάφιο 3α, αφορά το παρόν και μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συνένωση στις 

ειδικές κατηγορίες των διαγωνισμών για την τεχνολογία των φ/β (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φ 779 6/3/2019).  

Αποτελεσματικά το εδάφιο 3α εισάγει τον μηχανισμό για την απαγόρευση της κατάτμησης, κατόπιν της 

συνένωσης των 2 ειδικών κατηγοριών των διαγωνισμών της τεχνολογίας των φ/β και στο εξής, η οποία 

(κατάτμηση) πλέον θα μπορεί πράγματι να οδηγήσει στην μη συμμετοχή στις ανταγωστικές 

διαδικασίες, όπως εξάλλου αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι φ/β σταθμοί <500kw, ανεξαρτήτως σταδίου υλοποίησης, εφόσον 

ηλεκτρίσουν εντός του 2019 δεν προσμετρώνται στις προβλέψεις του εδαφίου 3α καθώς δεν 

προκύπτει υποχρέωση συμμετοχής τους σε ανταγωνιστικές διαδικασίες με βάση τα κριτήρια του 

εδαφίου 3α. 

 

3) Ποιες περιπτώσεις φ/β σταθμών εμπίπτουν στον έλεγχο του ΔΑΠΕΕΠ και του ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ; 

Παρ. 5 αρ. 72 4602 Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε. ως διαχειρι- στής των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το 

κριτήριο του πρώτου εδα- φίου κατά την αξιολόγηση  των αιτήσεων για σύναψη 

σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστι- κών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών και αν διαπι- στώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπά- νω, 

έχει συνάψει ήδη δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών 
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διαδικασιών υποβολής προσφορών από+ρρίπτουν την αίτηση. 

Κάθε αίτηση για χορήγηση  άδειας παραγωγής ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής 

ενίσχυσης που υποβάλ- λεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση 

την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή  λειτουργικής ενίσχυσης 

εκτός ανταγωνιστι- κών διαδικασιών υποβολής  προσφορών, συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) του αιτούντος με την οποία 

βεβαιώνεται η πλή- ρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου. 

Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρ.3α του άρθρου  7 του ν. 

4414/2016 (A΄ 149), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρούσας, δεν 

πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης 

λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών  υποβολής προσφορών 

από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε. ως δια- χειριστή των Μ.Δ.Ν.: 

αα) για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής 

πριν από την 1.1.2016 και  

ββ) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς,  οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση 

προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28.2.2019.  

 

Ο έλεγχος του κριτηρίου του εδαφίου 3α δεν πραγματοποιείται από ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ για τους 

φ/β σταθμούς οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 

28/2/2019. Πλέον των υπολοίπων σχολίων με το ανωτέρω εδάφιο επιβεβαιώνεται ότι ο έλεγχος της 

κατάτμησης δεν πραγματοποιείται σε κανέναν φ/β σταθμό <500kw ο οποίος έχει καταθέσει για όρους 

σύνδεσης ως και τις 28/2/2019.  

Σε συνέχεια για τους ανωτέρω σταθμούς, οι οποίοι δεν ελέγχονται για την πλήρωση ή μη των 

κριτηρίων του εδαφίου 3α, ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ δεν έχουν την νομιμοποίηση να ζητήσουν 

υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) καθώς δεν προβλέπεται να 

πραγματοποιήσουν έλεγχο για αυτούς τους σταθμούς.  

Όσον αφορά στο θέμα εάν με το εδάφιο 3α προβλέπεται η δυνατότητα στον ΔΑΠΕΕΠ και στον ΔΕΔΔΗΕ 

ΜΔΝ να προσμετρούν στην μερίδα του φυσικού – νομικού προσώπου τους ανωτέρω σταθμούς, χωρίς 

φυσικά  να τους δίνεται η δυνατότητα να απορρίψουν τις αιτήσεις για σύναψη σύμβασης λειτουργικής 

ενίσχυσης, αλλά με βάση αυτές (μερίδες) και εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 2 σταθμών του 

εδαφίου 3α να απορρίπτουν τις νέες αιτήσεις δεν υπάρχει πουθενά τέτοια αναφορά. Τουναντίον η 

παράταση ισχύος του αρ. 4 παρ. 3 του ν.4414 ως 31/12/2019 δεν επιτρέπει να προσμετρηθούν φ/β 

σταθμοί <500 kw οι οποίοι θα ηλεκτρίσουν εντός του 2019, καθώς υπάγονται στο προηγούμενο 

καθεστώς προαιρετικής συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες.    

Αποτελεσματικά, κατά την ανάγνωση του ν. 4602, η αγορά αντιλαμβάνεται τα κάτωθι τα οποία 

ζητούμε να αποσαφηνιστούν σε τυχόν ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.  

1)  Οι υφιστάμενοι σταθμοί σε λειτουργία με feed in tariff δεν ελέγχονται και δεν προσμετρώνται στο 

μετοχολόγιο του εδαφίου 3α, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά για το συγκεκριμένο καθεστώς 

στήριξης . 

http://www.pospief.gr/
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2)  Οι σταθμοί που έχουν ήδη λάβει μέρος σε διαγωνιστικές διαδικασίες και δεν επιλέχθηκαν δεν 

ελέγχονται καθώς για την συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς υπήρξε ως προϋπόθεση η αποδοχή της 

προσφοράς σύνδεσης (μεταγενέστερο στάδιο της αίτησης για προσφορά σύνδεσης) και δεν 

προσμετρώνται εφόσον ηλεκτρίσουν ως 31/12/2019 όπου ισχύει το αρ. 4 παρ.3 του ν 4414. 

3)  Οι φ/β σταθμοί <500 kw ανεξαρτήτου σταδίου αδειοδότησης – υλοποίησης ελέγχονται αλλά δεν 

προσμετρώνται στο όριο του εδαφίου 3α εφόσον ηλεκτρίσουν ως 31/12/2019 όπου ισχύει το αρ. 4 

παρ.3 του ν 4414.  

4)  Στην ΥΑ της συνένωσης των ειδικών κατηγοριών της τεχνολογίας των φ/β σταθμών από 500kw έως 

20mw (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φ 779 6/3/2019) θα έπρεπε να προβλεφθεί και η κατά παρέκκλιση συμμετοχή των 

σταθμών στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 2020, ανεξαρτήτως ισχύος, οι οποίοι υπερβαίνουν το 

όριο του εδαφίου 3α (2 έργα). 

 

Σε συνέχεια κατά την ανάγνωση του ν.4602 και ειδικότερα του αρ. 72 παρατηρούμε πραγματικές 

ασάφειες και προβληματικές διατυπώσεις.  

1) Στην γραμμή 29 του πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, δεν υπάρχει ο 

σαφής προσδιορισμός για τους διαγωνισμούς που λαμβάνονται υπ΄ όψιν για τον υπολογισμό 

της ΤΑ και προτείνουμε να υπάρξει η σχετική ερμηνεία ή βελτίωση.  

 
 

 
29 

Ηλιακή Ενέργεια 

που αξιοποιείται με 

φωτο- βολταϊκούς 

σταθμούς με 

εγκατεστημένη ισχύ 

<500 kW 

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέ- κυψε κατά τις τρεις (3) προη- γούμενες πριν 

την τελευταία ανταγωνιστικές  διαδικασίες υποβολής  προσφορών που 

αφορούν στην ίδια τεχνολο- γία προσαυξημένη κατά 5%. 

 

Πρόσθετη αναφορά 

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέ- κυψε κατά τις τρεις (3) προη- γούμενες πριν 

την τελευταία ανταγωνιστικές  διαδικασίες υποβολής  προσφορών που 

αφορούν στην ειδική κατηγορία της ίδιας τεχνολο- γίας  προσαυξημένη 

κατά 5%. 

 

 

2) Παρότι ο Υπουργός κος Σταθάκης στην επιτροπή της Βουλής με τους φορείς της αγοράς 

αποδέχθηκε το αίτημα του εκπροσώπου της ΠΟΣΠΗΕΦ, σχετικά με τον μη υπολογισμό στην ΤΑ 

του διαγωνισμού του Δεκεμβρίου του 2019, για τις γραμμές 29 – 30 του πίνακα, αυτό δεν 

προβλέπεται με τις διατυπώσεις στον ν.4602. Πλέον, δεν προκύπτει η διατήρηση σταθερής της 

τιμής για όλο το έτος του 2020 καθώς μετά τον 1ο διαγωνισμό της τεχνολογίας του 2020 η τιμή ΤΑ 

θα μεταβληθεί διότι θα ληφθεί υπ΄ όψιν στον υπολογισμό της ΤΑ ο 2ος διαγωνισμός του 

Δεκεμβρίου του 2019. Πρακτικά οι επενδυτές πάλι θα έχουν μόλις 10-12 μήνες να προχωρήσουν σε 

όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης, δανειοδότησης και υλοποίησης διατηρώντας την στάνταρ τιμή 

για την περίοδο ηλέκτριση τους. 

Από τα πρακτικά της Βουλής η τοποθέτηση του Υπουργού κου Σταθάκη στο αίτημα του 

εκπροσώπου της ΠΟΣΠΗΕΦ : 

http://www.pospief.gr/
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¨..Πάνω στο πως προσδιορίζεται η τιμή του διαγωνισμού έγινε μια δεύτερη παρατήρηση. Όσον 

αφορά το προηγούμενο έτος ή κάτι περισσότερο, αυτό είναι υπό συζήτηση που μπορούμε να 

βελτιώσουμε, αν είναι από Ν μείον 1 και πίσω τρείς διαγωνισμοί, λύνεται νομίζω το πρόβλημα. Το 

μελετάμε. Είμαστε καταρχήν θετικοί. Στο να μην είναι ο τελευταίος διαγωνισμός, ας είναι οι τρείς 

προηγούμενοι που είναι πιο στάνταρ η τιμή, άρα κάποιος δεν χρειάζεται να περιμένει τον 

Δεκέμβρη για να ξεκινήσει τον Γενάρη ή τον Φλεβάρη. Θα πάρει τους τρείς προηγούμενους..»   

Η Ομοσπονδία είχε προτείνει στην συνάντηση που είχε στις 27/2/2019 με τον Γεν. Γραμματέα κο 

Βερροιόπουλο και τον Ειδικό Σύμβουλο ΑΠΕ κο Τσέκερη την ακόλουθη διατύπωση για την γραμμή 

29 του πίνακα η οποία θα είχε χρήση και στην γραμμή 30. 

29 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς με 
εγκαταστημένη ισχύ <500kw ( όπου 
έτος ισχύς ν ) 

Η μεσοσταθμική Τ.Α που προέκυψε κατά 

ανταγωνιστικές διαδικασίες  υποβολής προσφορών 

της ειδικής κατηγορίας της τεχνολογίας του έτους ν-2 

και της πρώτης διενεργηθήσας του έτους ν-1 της ίδιας 

τεχνολογίας, προσαυξημένη κατά 5%. 

 

Πλέον, κατόπιν και της ψήφισης του ν.4602, προτείνουμε ως λύση την πρόβλεψη να μην 

τροποποιείται εντός του ισχύος (2020) η ΤΑ των φ/β σταθμών της γραμμής 29 του πίνακα, των Εν. 

Κοινοτήτων και των κατ΄ επάγγελμα αγροτών της γραμμής 30 του πίνακα. Οι λοιπές ΤΑ του πίνακα  

1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4414 είναι σταθερές τιμές €/mwh και 

δεν μεταβάλλονται εντός του έτους, ενώ οι γραμμές 29 και 30 του ίδιου πίνακα λόγω της 

διατύπωσης του τρόπου υπολογισμού μεταβάλλονται εντός του έτους, κατόπιν της διενέργειας του 

1ου χρονικά διαγωνισμού της τεχνολογίας των φ/β.   

3) Στην παρ. 7 υπάρχει η ακόλουθη διατύπωση για τις Εν. Κοινότητες. 

Παρ. 7 αρ. 72 4602 Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται, σύμφωνα  με τον ν. 4513/2018 
(A΄ 9) απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις  λειτουργικής ενίσχυσης  εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.». 

 

 

Η συγκεκριμένη διατύπωση στην τελευταία γραμμή της παραγράφου δημιουργεί ασάφεια καθώς 

προβλέπει την αναλογική ισχύ του εδαφίου 3α και των ελέγχων που πραγματοποιούν (επόμενες 

παράγραφοι), ανάλογα τον σταθμό, η ΡΑΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ. Καταρχήν θα πρέπει να 

θέσουμε ως βάση ότι οι Εν. Κοινότητες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 3α καθώς δεν υπάρχει 

καμία αναφορά σε αυτές. Οι Εν. Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού 

και δεν υπάγονται στην γενική έννοια του νομικού προσώπου,  για αυτόν τον λόγο υπάρχουν ως 

διακριτή κατηγορία στις διατάξεις στους νόμους 4513, 4549, 4602 ως Εν. Κοινότητα του 

ν.4513/2018.  
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Συνεπώς δεν εμπίπτουν στον έλεγχο μετόχων και στο όριο των 2 έργων του εδαφίου 3α και οι 

αρμόδιοι φορείς ελέγχουν την σύσταση της Εν. Κοινότητας εάν πληροί  τις προϋποθέσεις του 

ν.4513 και το όριο ισχύος των 18mw ανά Εν. Κοινότητα, για την εξαίρεση αυτών από τις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες.  

Παρακαλούμε σε τυχόν ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ να αποσαφηνιστεί το ανωτέρω.  

 

4) Περεταίρω θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν φ/β σταθμός Εν. Κοινότητας ηλεκτρίσει εντός του 

2019 και πριν τον 2ο διαγωνισμό της τεχνολογίας εντός του έτους, με ποιους διαγωνισμούς θα 

υπολογιστεί η ΤΑ;   

Με βάση την διατύπωση της γραμμής 30 του πίνακα, η οποία αναφέρεται σε 3 διαγωνισμούς 

εξαιρουμένου του τελευταίου , τότε για την ΤΑ θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ οψιν και ο διαγωνισμός 

της ειδικής κατηγορίας της τεχνολογίας του Δεκεμβρίου 2016.  

Παρακαλούμε σε τυχόν ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ να αποσαφηνιστεί το ανωτέρω.  

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ 
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