
 
 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν. 4602/2019 

Με αθνξκή εξσηήκαηα από ππνςήθηνπο επελδπηέο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο 

πξνρσξά ζε κηα ζεηξά δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξν 72 

ηνπ λ.4602/2019, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλόκελν αλάπηπμεο πνιιώλ ζηαζκώλ πνπ 

εμαηξνύληαη από αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

πγθεθξηκέλα, ν λόκνο πξνβιέπεη όηη «κάθε θςζικό ή νομικό ππόζυπο άμεζα ή έμμεζα μέζυ ηηρ 

ζςμμεηοσήρ ηος ζηη διοίκηζη ή υρ μέηοσορ, εηαίπορ ή μέλορ νομικού πποζώπος με οποιοδήποηε ποζοζηό 

ζςμμεηοσήρ απαγοπεύεηαι να ζςνάπηει ζύμβαζη λειηοςπγικήρ ενίζσςζηρ εκηόρ ανηαγυνιζηικών διαδικαζιών 

ςποβολήρ πποζθοπών, για πεπιζζόηεπα από δύο (2) έπγα ηηρ ίδιαρ ηεσνολογίαρ, εθόζον οι ηεσνολογίερ 

ενιζσύονηαι μέζυ ανηαγυνιζηικών διαδικαζιών ςποβολήρ πποζθοπών». 

Για υ/β σταθμούς ιστύος <500kW 

Σν αλσηέξσ θξηηήξην ηειεί ππό ηελ επηθύιαμε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.4414/2016, δειαδή ηεο δπλαηόηεηαο ζε θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 

κηθξόηεξε ησλ 500kW πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία (θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή) από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2016 έσο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2019, ε Σηκή Αλαθνξάο πνπ δηέπεη ηε ζύκβαζε ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο, 

λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ Πίλαθα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009 

(Α΄ 8), όπσο ηζρύεη. Δειαδή ην θξηηήξην, δελ ειέγρεηαη γηα θ/β ζηαζκνύο ηζρύνο <500kW πνπ 

ζπλδένληαη από 1.1.2016 σο ηελ 31.12.2019 θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.4414/2016. 

Σν θξηηήξην, επίζεο, δελ ειέγρεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 

ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ από ηε Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 

Α.Ε. θαη ηε Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σο δηαρεηξηζηή ησλ Μ.Δ.Ν. γηα θσηνβνιηατθνύο ζηαζκνύο, νη νπνίνη 

έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε πξνζθνξάο ζύλδεζεο κέρξη ηηο 28.2.2019. 

ε πεξίπησζε θ/β ζηαζκνύ πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία από 1.1.2020, ειέγρεηαη αλ ν θάηνρνο ηνπ ζηαζκνύ 

θαηέρεη ήδε άκεζα ή έκκεζα (ήηνη ειέγρεηαη ην θξηηήξην ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λ.4602/2019) δύν (2) θ/β ζηαζκνύο νη νπνίνη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη από 1.1.2016 κέρξη θαη ηελ 

31.12.2019, εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4414/2016, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, απνξξίπηεηαη ε αίηεζε γηα ζύλαςε 

ζύκβαζεο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη όηη γηα θ/β ζηαζκνύο, νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε πξνζθνξάο ζύλδεζεο κεηά ηηο 28.2.2019, θαη γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη αίηεκα γηα 

ζύλαςε ζύκβαζεο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εληόο ηνπ 2019, θαη ν αηηώλ άκεζα ή έκκεζα έρεη ζπλάςεη 

ήδε δύν (2) ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

(δει. δελ πιεξνί ην θξηηήξην ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4602/2019, ηόηε ε ζύκβαζε 

ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο, ζπλάπηεηαη ππό ηνλ όξν ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ κέρξη ηελ 31.12.2019, 



 
 

 

δηαθνξεηηθά ν θ/β ζηαζκόο ππνρξενύηαη ζε ζπκκεηνρή ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

Για αιολικούς σταθμούς 

Σν θξηηήξην δελ ειέγρεηαη γηα αηνιηθνύο ζηαζκνύο νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα άδεηα 

παξαγσγήο πξηλ από ηελ 1.1.2016. 

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ελέξγεηαο (ΡΑΕ), θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ιήςε άδεηαο 

παξαγσγήο (πνπ έρεη ππνβιεζεί κεηά ηελ 1.1.2016) ή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ιόγσ κείσζεο ηεο ηζρύνο 

αδεηώλ παξαγσγήο γηα αηνιηθνύο ζηαζκνύο, νη νπνίνη κε βάζε ηελ αξρηθή ή λέα ηζρύ ηνπο εληάζζνληαη 

ζε θαζεζηώο ζηήξημεο κε ηε κνξθή ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, εμεηάδεη ην θξηηήξην θαη αλ δηαπηζηώζεη όηη ν αηηώλ, άκεζα ή έκκεζα θαηά ηα 

παξαπάλσ, θαηέρεη ήδε δύν (2) άδεηεο παξαγσγήο γηα θαηεγνξία αηνιηθώλ ζηαζκώλ πνπ εμαηξείηαη από 

ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, εθδίδεη ηελ άδεηα κε 

ηνλ όξν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

Για Ενεργειακές Κοινότητες 

Οη Ελεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο (Ε.Κνηλ.) πνπ ζπζηήλνληαη, ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4513/2018 (A΄ 9) 

απαγνξεύεηαη λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, γηα ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ή κέγηζηε ηζρύ παξαγσγήο άλσ ησλ 18 MW. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3
α
 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4414/2016 ήηνη 

 Η ΡΑΕ, θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ιήςε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ιόγσ κείσζεο ηεο 

ηζρύνο αδεηώλ παξαγσγήο γηα αηνιηθνύο ζηαζκνύο, νη νπνίνη κε βάζε ηελ αξρηθή ή λέα ηζρύ ηνπο 

εληάζζνληαη ζε θαζεζηώο ζηήξημεο κε ηε κνξθή ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ, εμεηάδεη αλ ε Ε.Κνηλ., θαηέρεη ήδε άδεηεο παξαγσγήο ζπλνιηθήο 

ηζρύνο άλσ ησλ 18MW γηα θαηεγνξία αηνιηθώλ ζηαζκώλ πνπ εμαηξείηαη από ηελ ππνρξέσζε 

ζπκκεηνρήο ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Έπεηηα, εθόζνλ θαηέρεη ήδε άδεηεο 

παξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρύνο άλσ ησλ 18MW,ε ΡΑΕ εθδίδεη ηελ λέα άδεηα κε ηνλ όξν ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Ο όξνο απηόο 

απαγνξεύεηαη λα ηξνπνπνηεζεί. 

 Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. θαη ε Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σο δηαρεηξηζηήο ησλ Μ.Δ.Ν. ειέγρεη αλ ε Ε.Κνηλ., έρεη 

ζπλάςεη ήδε ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ γηα ζηαζκνύο ζπλνιηθήο ηζρύνο άλσ ησλ 18MW, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνξξίπηεη 

ην αίηεκα γηα ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Επίζεο, εηδηθά γηα Ε.Κνηλ. επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά εθθξεκνύο αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

παξαγσγήο ζε λέα Ε.Κνηλ. εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4602/2019 ήηνη κέρξη ηελ 

09.05.2019. 

Για κατ’ επάγγελμα αγρότες 

Η θαηεγνξία 30, ηνπ πίλαθα 1 ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4414/2016, 

αθνξά κεηαμύ άιισλ ζε θ/β ζηαζκνύο πνπ αλαπηύζζνληαη από θαη' επάγγεικα αγξόηεο κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ <500 kW. 



 
 

 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηνπο ζηαζκνύο απηνύο ηζρύεη ην θξηηήξην, άξα δελ επηηξέπεηαη ζε θαη’ επάγγεικα 

αγξόηε λα ζπλάπηεη (άκεζα ή έκκεζα) ζύκβαζε ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο αληαγσληζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ, γηα πεξηζζόηεξα από δύν (2) έξγα ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο, εθόζνλ νη 

ηερλνινγίεο εληζρύνληαη κέζσ αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θαη’ επάγγεικα αγξόηεο έρεη ζπλάςεη έκκεζα (π.ρ. κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε λνκηθό πξόζσπν) δύν (2) ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηόο 

αληαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ, γηα ζηαζκνύο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θξηηήξηνπ, ηόηε δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάςεη ζύκβαζε ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο σο θαη’ επάγγεικα 

αγξόηεο θαη λα ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία 30.  

Επίζεο ζεκεηώλεηαη όηη θαη’ επάγγεικα αγξόηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 30, δελ ππνρξενύληαη 

γηα ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ηεο παξ. ΙΓ1 ηνπ λ.4254/2014. 

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ θαηά ζύλαςε ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο, απαηηεί ην θαηάιιειν απνδεηθηηθό 

έγγξαθν ηεο ηδηόηεηαο ηνπ επαγγεικαηία αγξόηε. 

Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ε πξνζζήθε θαηεγνξίαο γηα ζηαζκνύο από θαη' επάγγεικα αγξόηεο κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ <500 kW, αθνξά κόλν ζε ζέκαηα Σηκνιόγεζεο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο, θαη δελ 

αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο αγξόηεο (πρ λ.3874/2010) 

ή ζε ζέκαηα ρσξνζέηεζεο θ/β ζηαζκώλ ζε γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. 

Στετικά με τις τιμές των κατηγοριών με α/α 29 και 30 

(ηνπ πίλαθα 1 ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4414/2016) 

Γηα ηελ θαηεγνξία 30 νξίδεηαη όηη ε Σηκή Αλαθνξάο (Σ.Α.) πνπ δηέπεη ηε ζύκβαζε ιεηηνπξγηθήο 

ελίζρπζεο (όπσο απηή πξνθύπηεη θαηά ην ρξόλν ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ) είλαη ε 

«μεζοζηαθμική Τ.Α. πος πποέκςτε καηά ηιρ ηπειρ (3) πποηγούμενερ ππιν ηην ηελεςηαία ανηαγυνιζηικέρ 

διαδικαζίερ ςποβολήρ πποζθοπών πος αθοπούν ζηην εν λόγυ καηηγοπία θ/β ζηαθμών ή, αν δεν έσοςν 

διενεπγηθεί διαγυνιζμοί ζηην καηηγοπία, ζηην ίδια ηεσνολογία πποζαςξημένη καηά 10%». εκεηώλεηαη όηη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν πηινηηθή αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία (ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ.4414/2016) ηνπ έηνπο 2016. 

Γηα ηελ θαηεγνξία 30 νξίδεηαη όηη ε ΣΑ πνπ δηέπεη ηε ζύκβαζε ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο (όπσο απηή 

πξνθύπηεη θαηά ην ρξόλν ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ) είλαη ε «μεζοζηαθμική Τ.Α. πος πποέκςτε 

καηά ηιρ ηπειρ (3) πποηγούμενερ ππιν ηην ηελεςηαία ανηαγυνιζηικέρ διαδικαζίερ ςποβολήρ πποζθοπών πος 

αθοπούν ζηην ίδια ηεσνολογία πποζαςξημένη καηά 5%». εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλεηαη ππόςε ε εηδηθή 

θαηά ηερλνινγία αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ησλ θαηεγνξίαο ζηαζκώλ ηζρύνο 1-20MW πνπ δηεμήρζε κε 

βάζε ηελ Πξνθήξπμε 1/2018 ηεο ΡΑΕ (πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηεγνξία ζηαζκώλ ηζρύνο 1-20MW). 

από το Γραυείο Τύποσ 


