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Τι ταρίφα θα πάρω τελικά; 
 

Επειδή τους τελευταίους μήνες υπάρχουν διαρκείς αλλαγές στις ταρίφες που δικαιούνται διάφορες κατηγορίες επενδυτών φωτοβολταϊκών, συνοψίζουμε 

τα ισχύοντα σήμερα. 

 

 

 

 

Κατηγορία επένδυσης 
Δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποίηση 

σύνδεσης 
Ταρίφα (€/kWh) 

Κατ’ επάγγελμα 

αγρότες 

Έως 30/6/2013 

 

Διατηρούν την παλιά ταρίφα που ίσχυε όταν υπέγραψαν τη σύμβαση σύνδεσης 

(π.χ. 0,395 €/kWh) 

 

Επ’ αυτής επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 30% επί του τζίρου 

 

 

Από  1/7/2013 

έως 31/1/2014 

 

0,120 €/kWh για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

ή 0,100 €/kWh για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
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Κατηγορία επένδυσης 
Δοκιμαστική λειτουργία ή 

ενεργοποίηση σύνδεσης 
Ταρίφα (€/kWh) 

Λοιποί επενδυτές πάρκων, η διασύνδεση των οποίων 

δεν γίνεται σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ 

Έως 31/5/2013 

 

Έργα ισχύος ≤100 kWp 

0,225 €/kWh εφόσον δεν έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

ή 0,215 εφόσον έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης  

 

Έργα ισχύος >100 kWp 

0,180 €/kWh εφόσον δεν έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

ή 0,172 εφόσον έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

 

Από 1/6/2013 

έως 30/6/2013 

 

Έργα ισχύος ≤100 kWp 

0,225 €/kWh εφόσον δεν έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

ή 0,120 εφόσον έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

ή 0,100 €/kWh εφόσον έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

 

Έργα ισχύος >100 kWp 

0,180 €/kWh εφόσον δεν έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

ή 0,095 εφόσον έχει λήξει το 18μηνο της σύμβασης 

 

Από 1/7/2013 

έως 31/1/2014 

 

Έργα ισχύος ≤100 kWp 

0,120 €/kWh για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

ή 0,100 €/kWh για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

 

Έργα ισχύος >100 kWp 

0,095 €/kWh 
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Κατηγορία επένδυσης 
Δοκιμαστική λειτουργία ή 

ενεργοποίηση σύνδεσης 
Ταρίφα (€/kWh) 

Επενδυτές πάρκων η διασύνδεση των 

οποίων γίνεται σε νέο υποσταθμό 

ΥΤ/ΜΤ 

Έως 12/11/2013 

 

Διατηρούν την παλιά ταρίφα που ίσχυε όταν υπέγραψαν τη σύμβαση σύνδεσης 

(από 0,172 €/kWh έως και 0,392 €/kWh) 

 

Επ’ αυτής επιβάλλεται έκτακτη εισφορά από 34% έως 42% επί του τζίρου ανάλογα 

με το χρόνο υπογραφής της σύμβασης και αν τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή 

ενεργοποιείται η σύνδεσή τους πριν ή μετά την 1η Ιουλίου του 2013 αντίστοιχα. 

Έργα με ταρίφες 0,172 €/kWh και 0,180 €/kWh δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά. 

 

 

Από  13/11/2013 

έως 31/1/2014 

 

0,095 €/kWh 

 

 

Οικιακά-εμπορικά συστήματα <10 kWp 

 

 

Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού 

 

Ταρίφα (€/kWh) 

Έως 31/5/2013 

 

0,23875 €/kWh 

Η ταρίφα αυτή παραμένει κλειδωμένη εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσης γίνει εντός 6μήνου από την 

υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού. Αν ξεπεραστεί το 6μηνο, η ταρίφα πέφτει σε αυτή που θα ισχύει 

τη στιγμή της διασύνδεσης. 

 

 

Από 1/6/2013 έως 31/1/2014 

 

0,125 €/kWh 

 
Τελευταία ενημέρωση: 14/5/2013 


