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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα−
στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/
31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»,
όπως ισχύει. ........................................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012
(1)
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα−
στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τον ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύει και ιδίως το
άρθρο 14 παρ. 3 αυτού,
2. τον ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85),
3. το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄
168/16.06.1989), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996
(Α΄ 154/10.07.1996), 134/2005 (Α΄ 193/02.08.2005), 54/2006
(Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (Α΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
(Α΄ 85/17.03.2004),

4. το π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄ 98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,
5. τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213/07.10.2009), 189/2009 (Α΄
221/05.11.2009), 24/2010 (Α΄ 56/15.04.2010), 86/2012 (Α΄
141/21.06.2012), 87/2012 (Α΄142/22.06.2012) και 90/2012 (Α΄
144/05.07.2012) καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού 2876/7.10.2009 (Β΄2234/07.10.2009).
6. την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β’
2101/09.07.2012), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
15378/19.07.2012 (Β΄ 2166/19.07.2012) και την υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ 0797 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»
(Β΄2574/24.09.2012),
7. την από 04.06.2009 υπουργική απόφαση με θέμα
«Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη−
μάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα
και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/04.06.2009),
8. την υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.18513/20.9.2010 υπουργι−
κή απόφαση «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις» (Β΄ 1557/22.09.2010),
9. την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 υπουργι−
κή απόφαση «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»
(Β΄ 97/31.01.2012),
10. την από 13.03.2013 υπ’ αριθμ. 2/2013 Γνωμοδότηση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
11. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Τροποποιείται η από 04.06.2009 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με
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θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/04.06.2009), όπως
ισχύει, ως ακολούθως:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστη−
μα (εφεξής Σύμβαση Συμψηφισμού) συνάπτεται μεταξύ
κυρίου του φωτοβολταϊκού και ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλου προ−
μηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις του στο
κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα,
για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερο−
μηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
συστήματος. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογείται με
σταθερή τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο μήνα και
το έτος του πίνακα της παραγράφου 3, και αντιστοιχεί
στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία ενεργοποίη−
σης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο
ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Μήνας / Έτος
Φεβρουάριος 2013
Αύγουστος 2013
Φεβρουάριος 2014
Αύγουστος 2014
Φεβρουάριος 2015
Αύγουστος 2015
Φεβρουάριος 2016
Αύγουστος 2016
Φεβρουάριος 2017
Αύγουστος 2017
Φεβρουάριος 2018
Αύγουστος 2018
Φεβρουάριος 2019
Αύγουστος 2019

Tιμή (ευρώ/MWh)
125,00
125,00
120,00
120,00
115,00
115,00
110,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η
Ιουνίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012
(Β΄ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα
«Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τον ν.3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο

ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση
ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσο−
χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και ιδίως τις διατάξεις
του άρθρου 27Α,
2. τον ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85),
3. το π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄ 98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,
4. το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄
168/16.06.1989), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996
(Α΄ 154/10.07.1996), 134/2005 (Α΄ 193/02.08.2005), 54/2006
(Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (Α΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
(Α΄ 85/17.03.2004),
5. τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213/07.10.2009), 189/2009 (Α΄
221/05.11.2009), 24/2010 (Α΄ 56/15.04.2010), 86/2012 (Α΄
141/21.06.2012), 87/2012 (Α΄ 142/22.06.2012) και 90/2012
(Α΄144/05.07.2012) καθώς και την απόφαση του Πρωθυ−
πουργού 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234/07.10.2009),
6. την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101/09.07.2012),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012
(Β΄2166/19.07.2012),
7. την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄
97/31.01.2012) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με θέμα
«Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς»,
8. την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/09.08.2012
(Β΄ 2317/10.08.2012) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με
θέμα «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./
Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β’ 97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλε−
κτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς»,
9. την υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Απόφαση για την επιδιωκόμενη ανα−
λογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο
χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας» (Β΄ 1630/11.10.2010),
10. την από 13.03.2013 υπ’ αριθμ. 2/2013 Γνωμοδότηση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
11. τον βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων δι−
είσδυσης των Α.Π.Ε. και ειδικότερα τη διείσδυση
φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο
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της χώρας και τη συνεπακόλουθη επιβάρυνση του
καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής
κατάστασης,
12. το γεγονός ότι η συνολική ηλεκτρική ισχύς των φω−
τοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους έχει υπογραφεί
Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπερκαλύπτει
το όριο για την εγκατεστημένη ισχύ κατά το έτος 2014
και ξεπερνά ακόμη και το όριο για το έτος 2020, όπως
αυτά έχουν οριστεί με την υπό στοιχείο 9 απόφαση
του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., ήτοι το όριο των 1.500 MW και
2.200 MW αντίστοιχα,
13. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012
απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της
περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία
του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:

Διασυνδεδεμένο

Μη
Διασυνδεδεμένο

Α

Β

>100kW

≤100kW

Γ
(ανεξαρτήτως
ισχύος)

2013
Φεβρουάριος

95,00

120,00

100,00

2013
Αύγουστος

95,00

120,00

100,00

2014
Φεβρουάριος

90,00

115,00

95,00

2014
Αύγουστος

90,00

115,00

95,00

Για κάθε έτος ν
από το 2015 και
μετά

1,1xμΟΤΣν−1 1,2xμΟΤΣν−1

1,1xμΟΤΣν−1

μΟΤΣν−1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προ−
ηγούμενο έτος ν−1.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η
Ιουνίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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