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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 ενέρ-
γειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζεται 
ανά κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθμών στον Πίνα-
κα 1, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον Πίνακα 2 της 
περίπτωσης δ΄).

β. Πίνακας 1: Τιμές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α..
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ε. Αν σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, η παραγόμε-
νη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του πα-
ραγωγού, 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 από-
φαση 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 συ-
ντρέχουν 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 παρα-
γωγής 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 Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής. Δ5−ΗΛ/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. Δ5−ΗΛ/Γ/
Φ1/οικ.15641/14.7.2009 εντάσσεται ο σταθμός αυτός.

ζ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κατηγοριών 
13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1, η 
οποία προέρχεται από τη χρήση βιορευστών, αποζημι-
ώνεται βάσει της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατη-
γορίας σταθμών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα 
αυτού.
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