
Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4951/2022
Αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών Προσθήκη 

άρθρου 6Α στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 6α ως εξής:

«Άρθρο 6α Αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκού σταθμού

1. Αν παρουσιαστεί σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω ενεργειακής αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού του 
σταθμού, που δεν σχετίζεται με την αύξηση της ισχύος του σταθμού, ο κάτοχος 
εν λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού, που έχει συνάψει:

α) σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής εκτός ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7, ή

β) σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ∆ιαφορικής Προσαύξησης, εκτός των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7, ή

γ) σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 
129), ή

δ) αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 3468/2006, δεν λαμβάνει την πλήρη Λειτουργική Ενίσχυση ή τη 
∆ιαφορική Προσαύξηση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης, 
με βάση τον αρχικό παραγωγικό εξοπλισμό για το μέρος της ετήσιας αύξησης 
της παραγωγής ενέργειας, που συνιστά σημαντική αύξηση, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 2. Στις ως άνω περιπτώσεις, και για το μέρος της ενέργειας που 
συνιστά σημαντική αύξηση, ο κάτοχος του σταθμού αποζημιώνεται με βάση την 
ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) της τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην 
οποία ανήκει ο σταθμός με ανώτερο όριο αποζημίωσης την τιμή μονάδας ή την 
Τιμή Αναφοράς που διέπει τη σύμβαση του σταθμού.

2. Ως σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού, 
του οποίου ο παραγωγικός εξοπλισμός αναβαθμίστηκε ενεργειακά, εκτιμάται η 
αύξηση κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειάς του, κατά το έτος ελέγχου, σε σχέση με τη μέγιστη 
ετήσια παραγωγή του σταθμού τα πέντε (5) πρώτα έτη της λειτουργίας του, με 
βάση απολογιστικά στοιχεία των αρμόδιων ∆ιαχειριστών.

3. Ο ∆ιαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης 
(∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και o ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.), ως ∆ιαχειριστής των Μη ∆ιασυνδεδεμένων Νησιών 
(Μ.∆.Ν.), καταρτίζουν κατάλογο φωτοβολταϊκών σταθμών με σύμβαση 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, Σταθερής Τιμής ή ∆ιαφορικής Προσαύξησης, εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του 
παρόντος ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468
/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, των οποίων ο παραγωγικός εξοπλισμός έχει 
αναβαθμιστεί ενεργειακά, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που μετά από 

έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής 



έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Η ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστής των Μ.∆.Ν., κατά την 
τελευταία μηνιαία εκκαθάριση κάθε έτους διενεργούν έλεγχο για να 
διαπιστώσουν αν κατά

το έτος αυτό (έτος ελέγχου) υπήρξε σημαντική αύξηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα 
με την παρ. 2. Αν διαπιστώσουν για κάποιο φωτοβολταϊκό σταθμό σημαντική 
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εντάσσουν τον σταθμό αυτό στον 
κατάλογο της παρ. 3 και δεν επαναλαμβάνουν τον ανωτέρω έλεγχο τα επόμενα 
έτη ισχύος της σύμβασης. Κατόπιν η ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για τα 
Μ.∆.Ν. προχωρούν στον συμψηφισμό του τέταρτου εδαφίου για την επιπλέον 
λειτουργική ενίσχυση ή την αποζημίωση που έχει λάβει ο κάτοχος του σταθμού, 
κατά το έτος ελέγχου, λόγω της σημαντικής αύξησης της ετήσιας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συμψηφισμός απεικονίζεται στην έκδοση του τελευταίου μηνιαίου 
εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους ελέγχου και συνεχίζεται στα μηνιαία 
εκκαθαριστικά σημειώματα του επόμενου έτους, μέχρι τον πλήρη ισοσκελισμό 
του επιπλέον ποσού που έχει ήδη λάβει ο κάτοχος του σταθμού.

Για τα υπόλοιπα έτη ισχύος της συναφθείσας σύμβασης, ο κάτοχος του σταθμού 
που σύναψε σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή σύμβαση 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ∆ιαφορικής Προσαύξησης, εκτός ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών, ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας 
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, λαμβάνει 
πλήρη λειτουργική ενίσχυση, ή αποζημίωση μέχρι τη μέγιστη ετήσια παραγωγή 
που είχε ο εν λόγω σταθμός, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη της λειτουργίας του, 
με βάση απολογιστικά στοιχεία των αρμόδιων ∆ιαχειριστών.

Για το υπόλοιπο μέρος της ετήσιας παραγωγής ενέργειας αποζημιώνεται 
σύμφωνα με την παρ. 1, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία συμψηφισμού.

5. Ο κάτοχος φωτοβολταικού σταθμού, του οποίου ο σταθμός εντάχθηκε στον 
κατάλογο της παρ. 3, δικαιούται να αιτηθεί στον αρμόδιο διαχειριστή, εντός δύο 
(2) μηνών από την έκδοση του πρώτου μειωμένου, λόγω του συμψηφισμού της 
παρ. 4, μηνιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος, τη διενέργεια αυτοψίας, 
προκειμένου να αποδείξει ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του 
παραγωγικού εξοπλισμού του σταθμού. Στην περίπτωση που αποδειχθεί, ο 
αρμόδιος διαχειριστής ενημερώνει τη ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., αν ο κάτοχος του 
σταθμού λαμβάνει τη λειτουργική ενίσχυση ή αποζημίωση από τη ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.
Ε. ή τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ως ∆ιαχειριστή των Μ.∆.Ν. Η ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή η ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε., ως ∆ιαχειριστής των Μ.∆.Ν., απεντάσσει τον σταθμό από τον κατάλογο της 
παρ. 3 και χορηγεί λειτουργική ενίσχυση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της 
συναφθείσας σύμβασης με βάση τον παραγωγικό του εξοπλισμό που 
αποδεδειγμένα δεν αναβαθμίστηκε ενεργειακά.



Τυχόν ποσά Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή αποζημίωσης ή 
∆ιαφορικής Προσαύξησης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 
επιστρέφονται στον κάτοχο του φωτοβολταικού σταθμού από τη ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.
Ε. και τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως ∆ιαχειριστή των Μ.∆.Ν. Για

τους σταθμούς που απεντάσσονται από τον κατάλογο της παρ. 3, 
επαναλαμβάνεται ο έλεγχος των παρ. 1 έως 5, κατά τα επόμενα έτη ισχύος της 
σύμβασής τους.

6. Η ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως ∆ιαχειριστής των Μ.∆.Ν., 
διενεργούν ετησίως δειγματοληπτικούς ελέγχους με αυτοψία σε 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν αύξηση ισχύος 
του σταθμού. Η ∆.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται να διενεργεί τους ελέγχους με 
αυτοψία σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστή του Συστήματος και του 
∆ικτύου.


