
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 
Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χο-

ρήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για 

σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθή-

κευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον 

Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανο-

μένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλ-

λης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το 

άρθρο 89 του ν. 4951/2022.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής 

Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ Φάση, 
Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων 
Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες δια-
τάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλ-
λοντος» (Α’ 129) και ιδίως το άρθρο 89 αυτού.

2. Τον ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για 
την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία 
του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 150).

3. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ και στήριξη των Α.Π.Ε. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως το άρθρα 23.

4. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

5. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).

6. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 9).

7. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

8. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 66).

9. Τον ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλο-
ποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

11. Τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξι-
κής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 245) και ιδίως το άρθρο 155.

12. Τον ν.  4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγι-
κές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ανάπτυξη» (Α’ 237).

13. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 92).

14. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(L 158).

15. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές (αναδιατύπωση) (L328).

16. Την υπ’ αρ. 4/23.12.2019 απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» 
(Β’ 4893) και τη δρομολογούμενη αναθεώρηση του στό-
χου συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατα-
νάλωση ενέργειας μέχρι το έτος 2030 σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35%, στο πλαίσιο της δέσμευσης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 
(δέσμη μέτρων Fit for 55) καθώς και τη Μακροχρόνια 
Στρατηγική για την κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 
2050, βάσει της οποίας προβλέπεται η συμμετοχή των 
ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή να φτάσει το 95%.

17. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)


