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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007
(ΦΕΚ Β΄694), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1276), για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ.1
του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών»
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει, και ιδίως του άρθ. 3 παρ. 5 α και του άρθ. 14 παρ.1 (ΦΕΚ Α΄ 129).

2.

Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8) όπως ισχύει και ιδίως του άρθ. 27 Α.

3.

Τις διατάξεις του 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» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182).

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

6.

Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄
168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίηση των διατάξεων
του Π.Δ. 381/1989 (Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) (ΦΕΚ Α΄
168)» (ΦΕΚ Α΄154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και
το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

7.

Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), το π.δ. 189/2009
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), το π.δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56), και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
Β΄ 2234).

8.

Την υπ’αρ. Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την Έγκριση Α΄
φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Σταθμών (ΦΕΚ Β΄ 694) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1276).
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9.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1079) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’αριθμ. 281 Α/2009 απόφαση της Ρ.Α.Ε. και την ορθή επανάληψή της.
11. Την υπ’ αριθμ. 1252/2010 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την Τροποποίηση
του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.
12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ.5 α του ν.3468/2006 ως ισχύει, οι περιοχές με
κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση
της Ρ.Α.Ε.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694), όπως
τροποποιήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ
Β΄1276), για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών αντικαθίσταται ως εξής:
1. Στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά επιτρέπεται ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως και 150 kWp.
2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους σταθμούς για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας θα έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής, καθώς και τους σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή και για τους
οποίους θα έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών. Περαιτέρω στο Πρόγραμμα εντάσσονται και οι σταθμοί που λαμβάνουν
άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης, καθώς και όσοι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης με τον αρμόδιο
Διαχειριστή. Οι υπογραφόμενες συμβάσεις πώλησης κοινοποιούνται αυθημερόν στη Ρ.Α.Ε.
3. Μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. το εγκρινόμενο με την παρούσα Πρόγραμμα θα μπορεί να
τροποποιείται στην περίπτωση σημαντικών μεταβολών των συνθηκών και δεδομένων που αποτελέσαν
τη βάση για την κατάρτισή του.
4. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δυνατόν να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων
μετά από ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος.
5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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