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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. Το 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, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Α΄ 85). 
 
3. Το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79) και ειδικότερα το 
άρθρο 19 αυτού, 
 
4. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 
63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 
 
5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου 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). 6. 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 Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄ 
2234/7.10.2009). 
 
7. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 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) και την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/09.07.2012 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» 
(Β΄2105/09.07.2012). 
 



8. Την από 04.06.2009 υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 
στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/04.06.2009). 
 
9. Την υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.18513/20.9.2010 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση 
του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις» (Β΄ 1557/22.09.2010). 
 
10. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.1.2012 υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 
97/31.01.2012). 
 
11. Την υπ’ αριθμ. 36720/25.08.2010 υπουργική απόφαση «Έγκριση ειδικών όρων 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και 
οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς» (ΑΑΠ 376/25.08.2010). 
 
12. Την υπ’ αριθμ. 40158/25.8.2010 υπουργική απόφαση “Έγκριση ειδικών όρων για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα 
και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές” (Β΄ 1556/22.9.2010) και ειδικότερα το άρθρο 2 
παράγραφος 3 αυτής. 
 
13. Την από 28.02.2011 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποιήσεις ειδικών όρων 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα 
και κτίρια» (Β΄ 583/14.04.2011). 
 
14. Την υπ’ αριθμ. οικ.52911/28.11.2011 “Τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 6, 
της υπ’ αριθμ. 9154/28−2−11 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια» (ΦΕΚ Β΄ 
583)” (B’ 14/11.01.2012). 
 
15. Την υπ’ αριθμ. οικ.3137/191/Φ.15/21.3.2012 “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα” (B’ 1048/04.04.2012). 
 
16. Tην υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού” (Ε.Π.Χ.Σ.&Α.Α.–Α.Π.Ε.) 
απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (Β΄ 2464/3.12.2008). 
 
17. Την από 01.08.2012 υπ’ αριθ. 698/2012 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας. 
 
18. Την από 01.08.2012 υπ’ αριθμ. 5/2012 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ορθή επανάληψη 3.8.2012). 
 
19. Το γεγονός ότι κατά την τριετή εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος, 



εντοπίστηκαν δυσχέρειες, κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα ένταξης σε αυτό και τους 
όρους και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης. 
 
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 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 υπουργική απόφαση με 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: 
 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Το πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή 
ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, τα οποία εγκαθίστανται στο 
δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012, σε στέγαστρα, στις όψεις και την κύρια όψη του 
κτιρίου και σε χώρους βοηθητικής χρήσης, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4067/2012, καθώς και σε σκίαστρα. 
 
Η ανωτέρω εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται εφόσον δεν 
αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και σε ειδικότερους 
όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή. H τοποθέτηση των ανωτέρω 
συστημάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες 
κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το χρονικό διάστημα 
διατήρησής τους και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία.» 
 
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«4. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή 
κυριότητα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή του χώρου 
στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, και τα οποία χρησιμοποιούν το 
κτίριο ως κατοικία τους ή ως στέγαση της δραστηριότητάς τους, αντίστοιχα. 
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον 
οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική 
επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. 
Οι συμβάσεις σύνδεσης και συμψηφισμού συνάπτονται με τον διαχειριστή του 
κτιρίου, που θεωρείται για την εφαρμογή της παρούσας κύριος του φωτοβολταϊκού 



συστήματος. Οι ανωτέρω δικαιούχοι επιτρέπεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα άπαξ. 
Δεν επιτρέπεται επαύξηση της ισχύος της εγκατάστασης μετά την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης. Ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση 
τόσων φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσος είναι ο αριθμός των παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος που υφίστανται στις σχολικές εγκαταστάσεις του οικείου Δήμου κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης.». 
 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου 
του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να 
καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, 
ηλιακοί θερμοσίφωνες. 
Για την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής ευθύνη φέρουν ο Μηχανικός της 
παραγράφου 6 του άρθρου 4 και ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος.». 
 
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστημα (εφεξής Σύμβαση 
Συμψηφισμού) συνάπτεται μεταξύ κυρίου του φωτοβολταϊκού και ΔΕΗ ΑΕ ή άλλου 
προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις του στο κτίριο όπου εγκαθίσταται το 
φωτοβολταϊκό σύστημα, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία 
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, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του 
φωτοβολταϊκού συστήματος εντός έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης 
Συμψηφισμού. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο 
μήνα και το έτος του πίνακα της παραγράφου 3, που πραγματοποιείται η 
ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.». 
 
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Στην περίπτωση που ο κύριος του φωτοβολταϊκού αλλάξει προμηθευτή για την 
ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών του στο κτίριο, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση 
Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ 
των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ κυρίου του φωτοβολταϊκού και του νέου 
προμηθευτή. 
Η νέα Σύμβαση Συμψηφισμού συνομολογείται με τιμή αναφοράς ίση με την τιμή της 
Σύμβασης που έληξε, όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί βάσει της παραγράφου 4. Σε 
περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος 
λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη 
Σύμβαση Συμψηφισμού.». 
 
6. 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 Τιμή (ευρώ/MWh) 
Αύγουστος 2012 250,00 
Φεβρουάριος 2013 238,75 
Αύγουστος 2013 228,01 
Φεβρουάριος 2014 217,75 
Αύγουστος 2014 207,95 
Φεβρουάριος 2015 198,59 
Αύγουστος 2015 189,65 
Φεβρουάριος 2016 181,12 
Αύγουστος 2016 172,97 
Φεβρουάριος 2017 165,18 
Αύγουστος 2017 157,75 
Φεβρουάριος 2018 150,65 
Αύγουστος 2018 143,87 

 
 
  
Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής της τιμολόγησης 
 
Οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης με θέμα «Ειδικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/04.06.2009), όπως τροποποιείται 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας, αφορούν σε φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας δεν έχουν συναφθεί 
συμβάσεις συμψηφισμού, καθώς και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους 
έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις συμψηφισμού εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσής 
τους δεν πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης συμψηφισμού.». 
 
Άρθρο 3  
Έναρξη ισχύος 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012 
 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 



 
 


