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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 1617/1670 (1)

  Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ.1 περ.β΄ και στ΄ του άρθρου 20 

του Π.Δ. 51/91 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν 
για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρε−
σιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στους Διευθυντές, των κατά άρθρο 2 
του Π.Δ. 351/1991 Γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρα−

τίας, πέραν των αρμοδιοτήτων τους, την αρμοδιότητα 
υπογραφής αποφάσεων συγκρότησης συνεργείου υπε−
ρωριακής απασχόλησης κατά την έννοια του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.6.2001 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 915).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 35563/Β. 1213 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά 

δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτω−
χευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση του 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε−
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 
του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο−
μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
Μνημονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α΄40)

β. της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, 
όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγρά−
φου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 
4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103) 

γ. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας ...» (Α΄ 213) και του π.δ. 189/ 
2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» ( Α΄ 276)
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γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98/Α΄)

2. την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλι−
στικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη Συνε−
δρίαση 46/27.7.2012 «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και 
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (Β΄ 2208)

3. την απόφαση της Επιτροπής των Μέτρων Εξυγίαν−
σης της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη Συνεδρίαση 
4/27.7.2012 «Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ 
στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που 
μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο 
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε»» (Β΄ 2209)

4. το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του 
άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται 
προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυ−
μα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του 
ν.3746/2009

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ανώτατο όριο ύψους αποζημίωσης ανά 
δικαιούχο από απαίτηση βάσει του άρθρου 154 γ του 
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) ποσοστό 50% 
επί της νόμιμης αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F

    Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (3)
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. 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, Ενέργει−
ας 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 Βιο−
μηχανίας, 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 Ανάπτυ−
ξης» (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 Πρωθυ−
πουργού 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234/7.10.2009).

7. 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) και την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/09.07.2012 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄2105/09.07.2012).

8. Την από 04.06.2012 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).

9. 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).

10. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 υπουρ−
γική 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 απόφα−
ση «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φω−
τοβολταϊκών 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 φωτοβολ−
ταϊκών 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 από−
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη−
μάτων 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 “Αντι−
στοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βι−
οτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 
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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 ανά−
πτυξης 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, κυρί−
ως όσον αφορά το δικαίωμα ένταξης σε αυτό και τους 
όρους και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης.

20. 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 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 συστημά−
των 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 αυθαί−
ρετες 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 διά−
στημα 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 πρό−
σωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν την πλήρη κυρι−
ότητα 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 κα−
τοικία 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 κυ−
ριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το 
φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση 
του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική 
επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συ−
ναίνεση 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 ηλε−
κτρικού ρεύματος που υφίστανται στις σχολικές εγκα−
ταστάσεις 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 χρή−
σης 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 σύστη−
μα (εφεξής Σύμβαση Συμψηφισμού) συνάπτεται μεταξύ 
κυρίου του φωτοβολταϊκού και ΔΕΗ ΑΕ 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, υπό την προϋπό−
θεση 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 φωτοβολταϊ−
κού 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 
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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 Tιμή (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 Ανάπτυ−
ξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα−
στάσεις 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 φωτοβολταϊ−
κούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις συμψη−
φισμού, καθώς και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για 
τους οποίους έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις συμψηφι−
σμού 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 δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (4)
Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. του άρθρου 14 του ν. 1730/1987, το οποίο αποτε−
λεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 
του ν. 2773/1999.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγο−

ρών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Πα−
ραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 
άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179) και ειδικότερα τις διατάξεις 
των άρθρων 99, 117, 118 και 143.

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, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄85) και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 12.

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

4. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 286) και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 40.

5. Το ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση 
Α.Ε.» (Α΄145) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 
1, 8 και 14.

6. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και 
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

7. Το π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (Α΄ 168), όπως τροποποι−
ήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), 134/2005 (Α΄ 193), 54/2006 
(Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (Α΄ 
19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 “Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού” (Α΄ 85).

8. Το π.δ. 258/1993 (Α΄112) «Περί Οργανισμού της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως ισχύει.

9. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2010 
(Α΄ 56), 86/2012 (Α΄141), 90/2012 (Α΄144) καθώς και την 
απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234).

10. Το π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές 
υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυ−
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πουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 148) 
και την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. πρωτ. 
Υ70/11.7.2012 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 
Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αρ. πρωτ. 34240/06.07.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012 (Β΄ 2166).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ποσοστό της προβλεπόμενης στις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 1730/1987 εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 
το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του 
άρθρου 40 του ν.2773/1999, που διαχειρίζεται ο Λειτουρ−
γός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), 
ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το ποσοστό 
αυτό θα επανακαθορίζεται ετησίως. 

2. Η εκκαθάριση για την απόδοση του ανωτέρω πόρου 
γίνεται από το πρόσωπο που διενεργεί την εκκαθάριση για 
την απόδοση της εισφοράς του άρθρου 14 του ν.1730/1987 
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Το πρόσωπο που διενεργεί την εκκαθάριση κατά 
τα ανωτέρω, πιστώνει τον Ειδικό Λογαριασμό του άρ−
θρου 40 του ν. 2773/1999 με το ποσό που προκύπτει 
από αυτήν, σε μηνιαία βάση, ενημερώνοντας εγγράφως 
τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τον αριθμό των κατόχων μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας που υποχρεούνται στην καταβολή 
της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 
14 του ν. 1730/1987, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (5)
Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης 

προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθ−
μούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με 
την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουρ−
γού Π.Ε.Κ.Α.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. To ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄129) και ιδίως την περίπτωση (β) 
της παραγράφου 3 του άρθρου 1. 

2. To 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. To ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποί−
ησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄204).

4. Tον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και ει−
δικότερα το άρθρο 90 αυτού.

5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168), όπως τροποποι−
ήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), 134/2005 (Α΄ 193), 54/2006 
(Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 
19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 85).

6. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2010 
(Α΄ 56), 86/2012 (Α΄141) καθώς και την απόφαση του Πρω−
θυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄2234).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αριθμό 34240/06.07.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012 (Β΄ 2166).

8. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Α.Υ./Φ1/οικ. 
19598/1.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλο−
γία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο 
χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» (Β΄ 1630).

9. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ, σχετικά με την 
ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους 
έχει συναφθεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και την ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών που 
έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή δεσμευτικούς όρους 
σύνδεσης.

10. Την από 23.07.2012 εισήγηση της Υπηρεσίας Εξυ−
πηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ.

11. 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 (8) απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΚΑ, ήτοι το όριο των 1.500 MW και 
2.200 MW αντίστοιχα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων και εξέτασης 

εκκρεμών αιτημάτων

1. Αναστέλλεται: 
α) Η υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθ−
μούς. 

β) Η εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για 
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

γ) Η υποβολή νέων αιτημάτων στον αρμόδιο διαχειρι−
στή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ) Η εξέταση από τον αρμόδιο διαχειριστή των εκ−
κρεμών αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης φωτοβολ−
ταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Δεν υπόκεινται στην ανωτέρω αναστολή οι φωτο−
βολταϊκοί σταθμοί που εμπίπτουν στις παραγράφους 
3 και 4 του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α.Υ./
Φ1/οικ.19598/1.10.2010 (Β΄ 1630).

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ως έργα που 
έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την 
έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 εννοούνται τα 
έργα που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (6)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 

31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρι−
κής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το 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. 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, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).

3. Τον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και ει−
δικότερα το άρθρο 90 αυτού.

4. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), 134/2005 
(Α΄ 193), 54/2006 (Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 
(Α΄ 85).

5. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2010 
(Α΄ 56), 86/2012 (Α΄141), καθώς και την απόφαση του 
Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄2234).

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αρ. πρωτ. 34240/06.07.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012 (Β΄ 2166).

7. Την με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.1.2012 (Β΄ 97) 
απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Τιμολόγηση 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊ 
κούς σταθμούς».

8. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Α.Υ./Φ1/
οικ.19598/1.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη ανα−
λογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο 
χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» (Β΄ 1630).

9. Την από 01.08.2012 υπ’ αριθ. 698/2012 Απόφαση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

10. Την από 01.08.2012 υπ’ αριθ. 5/2012 Γνωμοδότηση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ορθή επανάληψη 
3.8.2012).

11. 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 (8) απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΚΑ, ήτοι το όριο των 1.500 MW και 
2.200 MW αντίστοιχα.

12. 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 με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.1.2012 
(Β΄ 97) απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. 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 Διασυν−
δεδεμένο

Α Β
Γ (ανε−

ξαρτήτως 
ισχύος)

>100kW ≤100kW

2012 Αύγου−
στος

180,00 225,00 225,00

2013 Φεβρουά−
ριος

171,90 214,88 214,88
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2013 Αύγου−
στος

164,16 205,21 205,21

2014 Φεβρου−
άριος

156,78 195,97 195,97

2014 Αύγου−
στος

149,72 187,15 187,15

Για κάθε έτος ν 
από το 2015 και 
μετά

1,3xμΟΤΣν−1 1,4xμΟ−
ΤΣν−1

1,4xμΟΤΣν−1

μΟΤΣν−1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προ−
ηγούμενο έτος ν−1.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε:
α) Φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι 

τη δημοσίευση της παρούσας, δεν έχει υποβληθεί αί−
τηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α 
του ν. 3734/2009.

β) Φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι 
τη δημοσίευση της παρούσας, έχει υποβληθεί αίτηση 
με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλε−
κτρικής ενέργειας, και για τους οποίους η έναρξη δοκι−
μαστικής λειτουργίας, ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος 
δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδε−
σής τους, δεν γίνει εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ 
ή τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης πώλησης, που τίθεται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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