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ΘΕΜΑ: Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξησ Φωτοβολταϊκών υςτημάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ
και ιδίωσ ςε δώματα και ςτζγεσ κτιρίων.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. το Π.Δ. 63/2005 “Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα” (ΦΕΚ Αϋ 98),
2. Π.Δ. 4/2009 “Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτι Τπουργοφ και Τφυπουργϊν” (ΦΕΚ Αϋ 2),
3. το Π.Δ. 381/1989 “Οργανιςμόσ του Τπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Σεχνολογίασ” (ΦΕΚ Αϋ 168),
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Π.Δ. 191/1996 “Σροποποίθςθ των διατάξεων του Π.Δ.
381/1989 “Οργανιςμόσ του Τπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Σεχνολογίασ” (ΦΕΚ Αϋ 168)” ςε
ςυνδυαςμό με το Π.Δ. 27/1996 “υγχϊνευςθ των Τπουργείων Σουριςμοφ, Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και
Σεχνολογίασ και Εμπορίου ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ” (ΦΕΚ Αϋ 19) και το Π.Δ. 122/2004 “Αναςφςταςθ του
Τπουργείου Σουριςμοφ” (ΦΕΚ Αϋ 85),
4. το Ν. 2244/1994 “Ρφκμιςθ κεμάτων θλεκτροπαραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και από
ςυμβατικά καφςιμα και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Α 168), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
5. το Ν. 2773/1999 “Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ρφκμιςθ κεμάτων ενεργειακισ
πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Αϋ 286), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
6. το Ν. 3468/2006 “Παραγωγι Ηλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και υμπαραγωγι
Ηλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ και λοιπζσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Αϋ 129) όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
7. το Ν. 3734/2009 “Προϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςότερων χριςιμων μορφϊν ενζργειασ,
ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Τδροθλεκτρικό Ζργο Μεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Αϋ 8), και
ειδικότερα τα άρκρα 27 και 27Α,
8. το Ν. 3661/2008 «Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ Αϋ 89),
9. Οδθγία 2001/77/ΕΚ “Για τθν προαγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ςτθν εςωτερικιαγορά θλεκτρικισ ενζργειασ”, (OJ L.283/27.10.2001, p.0033-0040) κακϊσ και τθν υπό
υιοκζτθςθ νζα Οδθγία για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ,

10. τθν Απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ6/Φ1/οικ.5707/3.4.2007 “Κανονιςμόσ Αδειϊν Παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ με χριςθ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και μζςω υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ
και Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ” (ΦΕΚ Βϋ 448),
11. τθν Απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ6/Φ1/οικ.8684/24.4.2007 “Ζγκριςθ Α' φάςθσ του κατ' άρκρο 14
παρ. 1 του Ν.3468/2006 Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν τακμϊν” (ΦΕΚ Β' 694), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ Δ6/Φ1/οικ.15450/ 18.7.2007 (ΦΕΚ Β' 1276),
12. τθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ5−ΗΛ/Β/οικ.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Βϋ 655) “Ζγκριςθ του Κϊδικα
Διαχείριςθσ του υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ”, όπωσ ιςχφει,
13. το Π.Δ. 375/7.9.1987 “Κδρυςθ Νομικοφ Προςϊπου Ιδιωρικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία «Κζντρο
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ» (Κ.Α.Π.Ε.)” (ΦΕΚ Β’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
14. το Ν. 3741/1929 “Ιδιοκτθςία κατ’ ορόφουσ (οριηόντια ιδιοκτθςία)” (ΦΕΚ Αϋ 4),
15. το Ν.Δ. 1024/1971 “Περί διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ επί οικοδομθμάτων ανεγειρομζνων επί ενιαίου
οικοπζδου” (ΦΕΚ Αϋ 232),
16. τον Αςτικό Κϊδικα και κυρίωσ τα άρκρα 618, 1002 και 1117 αυτοφ,
17. τθν κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 49828/2008 “Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και
αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων αυτοφ” (ΦΕΚ Β’ 2464),
18. τθν κοινι Τπουργικι Απόφαςθ οικ.145799/4.7.2005 “υμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. Η.Π. 15393/2332/2002
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, Κατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 1650/1986 (Α´ 160) όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιςθ του ν. 1650/1986 με τισ οδθγίεσ 97/11/ΕΕ
και 96/61/ΕΕ κ.α.» (Α´ 91)” (ΦΕΚ Β’ 1002),
19. τθν κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 "Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ
13727/724/2003 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ωσ προσ τθν αντιςτοίχθςθ των δραςτθριοτιτων
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με τουσ βακμοφσ όχλθςθσ που αναφζρονται ςτθν πολεοδομικι
νομοκεςία" (ΦΕΚ Β’ 1671),
20. το Ν. 1512/1985 “Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ πολεοδομικϊν διατάξεων, ρφκμιςθ ςυναφϊν κεμάτων
και κεμάτων του Σαμείου Νομικϊν” (ΦΕΚ Α’ 4),
21. το Ν. 3212/2003 “Άδεια δόμθςθσ, πολεοδομικζσ και άλλεσ διατάξεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων” (ΦΕΚ Α’ 308),
22. το Ν. 1577/1985 «Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» (ΦΕΚ Αϋ 210), όπωσ ιςχφει,
23. τον Κτιριοδομικό Κανονιςμό που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ του αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ,
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ Δ’ 59), όπωσ ιςχφει,
24. τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 1 παρ. ιε) τθσ απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και
Δθμοςίων Ζργων οικ.5219/3.2.2004 "Κακοριςμόσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ για τισ οποίεσ αντί
τθσ ζκδοςθσ άδειασ δόμθςθσ απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν. Διαδικαςία ζγκριςθσ και απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά", (ΦΕΚ Δϋ 114) όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ οικ. 16095/8.4.2008 (ΦΕΚ Β’ 925),
25. τθν Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων οικ.16094/8.4.2008
"υμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαςθσ Γενικοφ Γραμματζα ΤΠΕΧΩΔΕ
«Εγκατάςταςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων»" (ΦΕΚ Βϋ 917),
26. το Ν. 2238/1994 «Κφρωςθ Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» (ΦΕΚ Αϋ 151), όπωσ ιςχφει,
27. το Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), όπωσ ιςχφει,
28. τθν υποπερίπτωςθ γςτ’ τθσ περίπτωςθσ γ’ και τθν περίπτωςθ η’ του άρκρου 38 του «Κϊδικασ Βιβλίων
και τοιχείων» (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Αϋ 84),
29. τθ φςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαϊου 2003 ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν,
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L. 124/36/20.5.2003), και τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ
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2003/C118/03, Τπόδειγμα διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ μιασ
επιχείρθςθσ,
30. τθν απόφαςθ τθσ ΡΑΕ 96/2007 «κακοριςμόσ περιοχϊν με κορεςμζνα δίκτυα, προςδιοριςμόσ περικωρίων
ανάπτυξθσ ςτακμϊν ΑΠΕ ςε αυτζσ, κακοριςμόσ μεκοδολογίασ επιμεριςμοφ τθσ ιςχφοσ και πρόςκλθςθ για
υποβολι αιτιςεων για χοριγθςθ απόφαςθσ εξαίρεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των
παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 23 του Κανονιςμοφ αδειϊν παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ από ΑΠΕ και ΗΘΤΑ (ΦΕΚ Β, 448/2007)» ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ζχει υποβλθκεί
υπερβάλλων ςε ιςχφ αρικμόσ αιτθμάτων για εξαίρεςθ από τθν υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα Μθ Διαςυνδεδεμζνα νθςιά,
31. τθ γνωμοδότθςθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ με αρικμό 166/2009 τθσ 28.05.2009 κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 27Α του Ν. 3734/2009,
32. το γεγονόσ ότι θ εγκατάςταςθ πολφ μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε κτίρια κα ςυμβάλλει ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό μείγμα με τθν
ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν κακϊσ και ςτθ βζλτιςτθ λειτουργία του Δικτφου,
33. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ,
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

Άρθρο 1
κοπόσ – Πεδίο Εφαρμογήσ
1. Καταρτίηεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων μζχρι 10 kWp, εφεξισ
Πρόγραμμα, ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, που χρθςιμοποιοφνται για κατοικία ι ςτζγαςθ πολφ μικρϊν
επιχειριςεων με διάρκεια ζωσ 31.12.2019.
2. Σο Πρόγραμμα αφορά ςε φωτοβολταϊκά ςυςτιματα για παραγωγι ενζργειασ που εγχζεται ςτο Δίκτυο,
τα οποία εγκακίςτανται ςτο δϊμα ι τθ ςτζγθ κτιρίου, ςυμπεριλαμβανόμενων των ςτεγάςτρων βεραντϊν.
3. Σο Πρόγραμμα αφορά ςε όλθ τθν Επικράτεια με εξαίρεςθ τα μθ Διαςυνδεδεμζνα με το θπειρωτικό
φςτθμα τθσ χϊρασ νθςιά.
4. Δικαίωμα ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα ζχουν φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ και φυςικά ι νομικά
πρόςωπα επιτθδευματίεσ που κατατάςςονται ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, τα οποία ζχουν ςτθν
κυριότθτα τουσ το χϊρο ςτον οποίο εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα.
5. τθν περίπτωςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςε κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο κτιρίου, επιτρζπεται θ
εγκατάςταςθ ενόσ και μόνο ςυςτιματοσ. Δικαίωμα ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα ζχουν οι κφριοι οριηόντιων
ιδιοκτθςιϊν εκπροςωποφμενοι από το διαχειριςτι ι ζνασ εκ των κυρίων των οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν
μετά από παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του κοινόχρθςτου ι κοινόκτθτου χϊρου από τουσ λοιποφσ
ςυνιδιοκτιτεσ. Προχπόκεςθ αποτελεί θ ςυμφωνία του ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν που αποδεικνφεται
με πρακτικό ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι με ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των
ςυνιδιοκτθτϊν του κτιρίου, με ευκφνθ των ενδιαφερομζνων.
6. Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρου για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, μετά από
ζγγραφθ ςυμφωνία του κυρίου του χϊρου αυτοφ, ςε κφριο οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του κτιρίου όπου
βρίςκεται ο χϊροσ.
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Άρθρο 2
Προχποθζςεισ ζνταξησ ςτο Πρόγραμμα
1. Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο Πρόγραμμα είναι θ φπαρξθ ενεργισ
ςφνδεςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςτο κτίριο όπου
το ςφςτθμα εγκακίςταται.
2. Μζροσ των κερμικϊν αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ,
εφόςον αυτι χρθςιμοποιείται για κατοικία, πρζπει να καλφπτεται με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ, όπωσ ενδεικτικά θλιοκερμικά, θλιακοί κερμοςίφωνεσ.
3. Προχπόκεςθ και όροσ για τθν ζνταξθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο Πρόγραμμα είναι θ μθ φπαρξθ
δθμόςιασ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ- Επενδυτικοφ νόμου, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, των
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δράςεων χρθματοδότθςθσ (πχ. ςτο πλαίςιο ΕΠ του
ΕΠΑ) και γενικότερα οποιουδιποτε άλλου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ.

Άρθρο 3
υμβάςεισ
1. Η φμβαςθ υμψθφιςμοφ για φωτοβολταϊκό ςφςτθμα (εφεξισ φμβαςθ υμψθφιςμοφ) ςυνάπτεται
μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΗ ΑΕ ι άλλου προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ καταναλϊςεισ
του ςτο κτίριο, όπου εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, για είκοςι πζντε (25) ζτθ, με ζναρξθ ιςχφοσ
τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ. Η εν λόγω φμβαςθ
ςυνομολογείται με ςτακερι τιμι αναφοράσ και αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που αυτι ςυνάπτεται ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ
ςυςτιματοσ εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ ςφναψθ τθσ φμβαςθσ υμψθφιςμοφ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, ωσ
τιμι αναφοράσ κα λαμβάνεται θ τιμι που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ που πραγματοποιείται θ ενεργοποίθςθ
τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ.
2. τθν περίπτωςθ που ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ αλλάξει προμθκευτι για τθν θλεκτροδότθςθ των
καταναλϊςεϊν του ςτο κτίριο, λιγει αυτοδικαίωσ θ φμβαςθ υμψθφιςμοφ και ςυνάπτεται νζα φμβαςθ
υμψθφιςμοφ για το υπολειπόμενο εκ των είκοςι πζντε (25) ετϊν διάςτθμα μεταξφ κυρίου του
φωτοβολταϊκοφ και του νζου προμθκευτι. ε περίπτωςθ μεταβολισ ςτο πρόςωπο του κυρίου του
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ λόγω μεταβίβαςθσ τθσ ςχετικισ ιδιοκτθςίασ του ςτο κτίριο όπου βρίςκεται
εγκατεςτθμζνο το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ο νζοσ κφριοσ υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτα δικαιϊματα και
τισ υποχρεϊςεισ του μεταβιβάηοντοσ που απορρζουν από τθ φμβαςθ υμψθφιςμοφ.
3. Η τιμι τθσ παραγόμενθσ από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ που εγχζεται ςτο δίκτυο
ορίηεται ςε 0,55 Ευρϊ/kWh για τισ υμβάςεισ υμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται τα ζτθ 2009, 2010, 2011. Η
τιμι μειϊνεται κατά 5% ετθςίωσ για τισ υμβάςεισ υμψθφιςμοφ που ςυνάπτονται το διάςτθμα από
1.1.2012 μζχρι και 31.12.2019.
4. Η τιμι ςτθν οποία ςυνομολογείται θ φμβαςθ υμψθφιςμοφ αναπροςαρμόηεται κάκε ζτοσ, κατά
ποςοςτό 25% του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του προθγοφμενου ζτουσ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν
Εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία τθσ Ελλάδοσ ι τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα. Αν θ τιμι που προκφπτει με τθν
ανωτζρω αναπροςαρμογι, είναι μικρότερθ τθσ μζςθσ Οριακισ Σιμισ του υςτιματοσ, όπωσ αυτι
διαμορφϊνεται κατά το προθγοφμενο ζτοσ, προςαυξθμζνθσ κατά 40%, θ τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ
μζςθ Οριακι Σιμι του υςτιματοσ του προθγοφμενου ζτουσ, προςαυξθμζνθ κατά τον αντίςτοιχο ωσ άνω
ςυντελεςτι.
5. Οι υμβάςεισ υμψθφιςμοφ ακολουκοφν τον τφπο τθσ ςφμβαςθσ του Παραρτιματοσ τθσ παροφςασ και
κοινοποιοφνται από τον εκάςτοτε προμθκευτι ςτθ ΡΑΕ εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τουσ.
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6. Η καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τθν καταμζτρθςθ τθσ
ενζργειασ που καταναλϊνεται. Ωσ παραγόμενθ ενζργεια νοείται θ ενζργεια που παράγεται από το
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μείον τθν ενζργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια
κατανάλωςθ. Η πίςτωςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ακολουκεί τουσ κφκλουσ χρζωςθσ τθσ
καταναλιςκόμενθσ. Η εκκακάριςθ γίνεται από τθ ΔΕΗ ΑΕ ι άλλο προμθκευτι, ο οποίοσ για το ςκοπό αυτό
καταχωρεί ςτο λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ
ςυςτιματοσ ςχετικι πιςτωτικι εγγραφι. τθν περίπτωςθ αυτι ο εν λόγω λογαριαςμόσ επζχει κζςθ
τιμολογίου αγοράσ για τθν ενζργεια που διατίκεται από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ.
Παράλλθλα, θ ΔΕΗ ΑΕ ι άλλοσ προμθκευτισ χρεϊνει τον ΔΕΜΗΕ που τθρεί τον Ειδικό Λογαριαςμό των
διατάξεων του άρκρου 40 του Ν. 2773/1999, με το ςυνολικό ποςό τθσ δαπάνθσ των εκκακαρίςεων όλων
των κυρίων των φωτοβολταϊκϊν που του αναλογοφν ςε μθνιαία βάςθ επιςυνάπτοντασ ςχετικι αναλυτικι
κατάςταςθ.

Άρθρο 4
Εγκατάςταςη και λειτουργία Φωτοβολταϊκοφ υςτήματοσ - φνδεςη με το Δίκτυο
1. Σο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςυνδζεται ςτο Δίκτυο διανομισ χαμθλισ τάςθσ. Για τθ ςφνδεςθ θ ΔΕΗ ΑΕ ωσ
Διαχειριςτισ του Δικτφου, κάνει χριςθ τθσ παροχισ μζςω τθσ οποίασ τροφοδοτοφνται οι καταναλϊςεισ
τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου όπου εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, όταν αυτό είναι τεχνικά
δυνατό. ε κάκε περίπτωςθ θ ςφνδεςθ αντιςτοιχεί ςε υφιςτάμενο αρικμό παροχισ τθσ ιδιοκτθςίασ του
κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ.
2. Για τθ ςφνδεςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υποβάλλεται αίτθςθ προσ τθν ΔΕΗ ΑΕ (Σοπικι Τπθρεςία,
Περιοχι) , ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον, τα εξισ:
i.

ςτοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ,

ii. ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, με το ζντυπο αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΗ ΑΕ.
iii. ςτοιχεία των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και του αντιςτροφζα,
κακϊσ και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία για τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι
πλθροφνται οι απαιτιςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, κακϊσ και διλωςθ
ςχετικά με τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ μιασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το ζντυπο
αίτθςθσ που χορθγείται από τθ ΔΕΗ ΑΕ.
3. Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2, θ ΔΕΗ ΑΕ, ωσ Διαχειριςτισ του
Δικτφου, εξετάηει το αίτθμα κατά προτεραιότθτα και προβαίνει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςε διατφπωςθ
Προςφοράσ φνδεςθσ προσ τον ενδιαφερόμενο κφριο του φωτοβολταϊκοφ που περιλαμβάνει τθν
περιγραφι και τθ δαπάνθ των ζργων ςφνδεςθσ, θ οποία ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία
ζκδοςισ τθσ. Η ΔΕΗ ΑΕ γνωςτοποιεί ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ κάκε ςτοιχείο που κα ηθτθκεί για τθν
τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων ζργων ςφνδεςθσ και του κόςτουσ αυτϊν.
4. Μετά τθν αποδοχι τθσ Προςφοράσ φνδεςθσ προςκομίηεται από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ θ
Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ τθσ αρμόδιασ πολεοδομικισ υπθρεςίασ, υπογράφεται θ
φμβαςθ φνδεςθσ μεταξφ κυρίου του φωτοβολταϊκοφ και ΔΕΗ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου και
καταβάλλεται θ ςχετικι δαπάνθ. Η καταςκευι των ζργων ςφνδεςθσ ολοκλθρϊνεται από τθ ΔΕΗ ΑΕ εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον δεν απαιτοφνται νζα ζργα Δικτφου.
5. Μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ φνδεςθσ υποβάλλεται αίτθςθ για τθ ςφναψθ φμβαςθσ
υμψθφιςμοφ προσ τθ ΔΕΗ ΑΕ (Σοπικι Τπθρεςία Εμπορίασ) ι άλλο προμθκευτι που θλεκτροδοτεί τισ
καταναλϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ του κυρίου όπου εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Η ανωτζρω
διαδικαςία ολοκλθρϊνεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παραλαβι του αιτιματοσ.
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6. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υποβάλλεται αίτθμα προσ τθν ΔΕΗ
ΑΕ (Σοπικι Τπθρεςία, Περιοχι) ωσ Διαχειριςτι του Δικτφου, με το οποίο ςυνυποβάλλονται:
i.

αντίγραφο τθσ φμβαςθσ υμψθφιςμοφ,

ii. υπεφκυνθ διλωςθ μθχανικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθ ςυνολικι εγκατάςταςθ, με ςυνθμμζνα:
τεχνικι περιγραφι του τρόπου αποφυγισ του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ και μονογραμμικό
θλεκτρολογικό ςχζδιο τθσ εγκατάςταςθσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ
και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να βρίςκονται
εκτόσ των ορίων +15% ζωσ -20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ και +0,5 Hz ζωσ -0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ
ςυχνότθτασ κακϊσ επίςθσ και ότι ζχει γίνει πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο
αντιςτροφζασ να τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ:
α. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε 0,5 δευτερόλεπτα,
β. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά,
γ. αναφορά ςε χρόνο λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποποίθςθσ,
iii. υπεφκυνθ διλωςθ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ όπου κα αναφζρεται ότι κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ δεν κα τροποποιθκοφν οι ρυκμίςεισ που δθλϊκθκαν
βάςει των απαιτιςεων τθσ περίπτωςθσ ii τθσ παροφςασ παραγράφου.

Άρθρο 5
Πολεοδομική Αντιμετώπιςη
Για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ απαιτείται ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308), όπωσ κάκε φορά ιςχφει, και τισ
κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. Οι όροι εγκατάςταςθσ κα οριςκοφν με
Απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων.

Άρθρο 6
Φορολογική Αντιμετώπιςη
H μικρι ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων εξαςφαλίηει ότι θ παραγόμενθ ενζργεια αντιςτοιχεί ςε αυτιν
που απαιτείται για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Με
τθν ζγχυςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτο Δίκτυο επιτυγχάνεται θ καταγραφι τθσ ςτο πλαίςιο επίτευξθσ
των ςτόχων διείςδυςθσ των ανανεωςίμων πθγϊν ενζργειασ που τίκενται από τθν Οδθγία 2001/77/ΕΚ, αλλά
και από τθν υπό δθμοςίευςθ νζα Οδθγία. Κατά ςυνζπεια δεν υφίςτανται, για τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ
ςυςτιματοσ, φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τθ διάκεςθ τθσ ενζργειασ αυτισ ςτο Δίκτυο.

Άρθρο 7
Λοιπζσ Διατάξεισ
1. Προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςτο δικτυακό τόπο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ αναρτάται
ενδεικτικόσ κατάλογοσ μελετθτϊν – εγκαταςτατϊν και εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα
προμικειασ και εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, το οποίο τθρείται με ευκφνθ του Κζντρου
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. Για τθν ζνταξθ ςτον κατάλογο ο ενδιαφερόμενοσ αποδζχεται τθν τιρθςθ
ελάχιςτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων αςφάλειασ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων.
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2. Η ΔΕΗ ΑΕ, ωσ Διαχειριςτισ του Δικτφου, αναρτά ςτο δικτυακό τθσ τόπο, ςτοιχεία που αφοροφν ςτο
ςφνολο τθσ ιςχφοσ που αντιςτοιχεί ςτα αιτιματα ςε ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι, ςτθν ιδθ
ςυμβαςιοποιθμζνθ ιςχφ κακϊσ και ςε τυχόν περιπτϊςεισ κορεςμοφ των τοπικϊν δικτφων διανομισ.
3. Επιςυνάπτεται Παράρτθμα το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.

Η παροφςα ιςχφει από τθν 1θ Ιουλίου 2009.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Αθήνα,

4 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΚΩΣΗ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΟΤΦΛΙΑ

Κοινοποίθςθ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ)
Τπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ
Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ΑΕ
Δθμόςια Επιχείρθςθ Ηλεκτριςμοφ ΑΕ

Εςωτερικι διανομι
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Τπουργοφ
Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ
Διεφκυνςθ Ανανεϊςιμων Πθγϊν & Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ
Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ και Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ Σομείσ Ενζργειασ, Φυςικοφ Πλοφτου και
Μεταποίθςθσ & Τ
Γραφείο Σφπου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΤΜΒΑΗ ΤΜΨΗΦΙΜΟΤ

τ………….., ςιμερα ……………..,

ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΚΑΣΩΘΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αφενόσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ………………………………………………….. και το διακριτικό τίτλο………………., θ
οποία είναι Κάτοχοσ Άδειασ Προμικειασ Ηλεκτρικισ ενζργειασ (εφεξισ προμηθευτήσ), που εδρεφει
ςτ………………… με Α.Φ.Μ. ………….. τθσ Δ.Ο.Τ. ………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον …………… ……, δυνάμει
τθσ υπ’ αρικ. …………… αποφάςεωσ του …………,
ΚΑΙ
Αφετζρου τ… …………………….. (εφεξισ «κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ»), που κατοικεί / εδρεφει ςτ ……………
οδόσ ….. αρικ. …….., με Α.Φ.Μ. ………….. τθσ Δ.Ο.Τ., και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ από τον κ. ………………… δυνάμει ……………………………,

Προοίμιο:
α)
τισ διατάξεισ του ν. 3734/2009 «Προϊκθςθ τθσ παραγωγισ δφο ι περιςςότερων χριςιμων μορφϊν
ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Τδροθλεκτρικό Ζργο Μεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’
8),
β)
τισ διατάξεισ του ν. 3468/2006 «Παραγωγι Ηλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
και υμπαραγωγι Ηλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 129), όπωσ
ιςχφουν,
γ)
τισ διατάξεισ του ν. 2773/1999 «Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ – Ρφκμιςθ κεμάτων
ενεργειακισ πολιτικισ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 286), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
δ)
τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ που εγκρίκθκε με τθν
υπ’ αρικμ. Δ5-ΗΛ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Β’ 655) υπουργικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ε)
τισ διατάξεισ του Κϊδικα Προμικειασ ςε Πελάτεσ – Ζκδοςθ Ι: Επιλζγοντεσ Πελάτεσ (ΦΕΚ Β’ 270/2001),
όπωσ ιςχφουν
ςτ)
τθν υπ’ αρικ. απόφαςθ ΡΑΕ/132/2007 « Σροποποίθςθ διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείριςθσ
Μετριςεων και Περιοδικισ Εκκακάριςθσ Προμθκευτϊν Δικτφου» (ΦΕΚ Β’ 1188), όπωσ ιςχφει,
η)

τθν ΚΤΑ ……….../2009,

θ)
τθν από ………….. φμβαςθ φνδεςθσ με το Δίκτυο Χαμθλισ Σάςθσ για το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα που
ζχει εγκαταςτακεί ςτο κτίριο που βρίςκεται ςτθν οδό ….. του Διμου /Κοινότθτασ …… του Νομοφ …..
κ)
τθν από ………….. φμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ωσ άνω ςυμβαλλόμενων
μερϊν για το ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν οδό ……. του Διμου/ Κοινότθτασ ….. του Νομοφ …..
ι)

Σα ζγγραφα και ςτοιχεία που υποβλικθκαν από τον αφετζρου ςυμβαλλόμενο (Α.Π. ……)
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ςυμφωνήθηκαν, ςυνομολογήθηκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ το αντίτιμο τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που ο τελευταίοσ διοχετεφει
ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Σάςθσ, θ οποία κα παράγεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ιςχφοσ ………… kW, που
είναι εγκατεςτθμζνο ςτο κτίριο επί τθσ οδοφ …… …………….του Διμου (ι τθσ Κοινότθτασ) …….. ……του Νομοφ
………………… Η υποχρζωςθ αυτι αναλαμβάνεται από τον Προμθκευτι ςτο πλαίςιο ςυμψθφιςμοφ με οφειλζσ
του Κυρίου του φωτοβολταϊκοφ που προκφπτουν με βάςθ τθ μεταξφ των μερϊν ςφμβαςθ προμικειασ
(ςθμείο κ’ του προοιμίου).
2.
Ρθτά ςυμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμθκευτι τίμθμα για θλεκτρικι ενζργεια τθσ οποίασ
θ ποςότθτα υπερβαίνει καταφανϊσ τθ δυνατότθτα παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου φωτοβολταϊκοφ
ςυςτιματοσ, όπωσ αυτι υπολογίηεται ευλόγωσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
ςυςτιματοσ, τθ γεωγραφικι κζςθ λειτουργίασ του κ.λπ.
3.
Η ενζργεια αυτι κα παρζχεται ςτο Δίκτυο Χαμθλισ Σάςθσ με εναλλαςςόμενο ρεφμα ονομαςτικισ
τάςθσ 400/230 V, για τριφαςικό ι μονοφαςικό ςφςτθμα αντίςτοιχα, και ονομαςτικισ ςυχνότθτασ πενιντα
περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και ςε παράλλθλθ λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ με το
Διαςυνδεδεμζνο Δίκτυο. Σο μζγιςτο όριο τθσ ιςχφοσ που κα παρζχεται από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα κα
είναι …. kW, με μζςθ τιμι 15 min, όπωσ προβλζπεται ςτθ φμβαςθ φνδεςθσ (ςθμείο θ’ του προοιμίου).

Άρθρο 2
υμμόρφωςη με το κανονιςτικό πλαίςιο
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να ενεργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ
υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και του Κϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, όπωσ εκάςτοτε
ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ και με τα οριηόμενα ςτθν λοιπι κείμενθ νομοκεςία.

Άρθρο 3
Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ και φόρτιςησ
Σο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, ςτο οποίο αφορά θ παροφςα ςφμβαςθ, κα λειτουργεί ςφμφωνα με το ν.
3468/2006 και ιδίωσ το άρκρο 9 αυτοφ, τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ και ιδίωσ το Κεφάλαιο 19 αυτοφ, τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου, τθν ΚΤΑ……./2009 και τθ
λοιπι κείμενθ νομοκεςία.

Άρθρο 4
Διάρκεια φμβαςησ
1.
Η παροφςα φμβαςθ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων προβλζψεων αυτισ, ιςχφει από τθν θμερομθνία
ενεργοποίθςθσ τθσ ςφνδεςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ………./2009 για είκοςι πζντε (25) ζτθ.
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2.
Η υποχρζωςθ του προμθκευτι κατά το άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και θ αντίςτοιχθ αξίωςθ
του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ιςχφουν από τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου και ςτθ φμβαςθ φνδεςθσ. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποχρζωςθσ
βεβαιϊνεται με ςχετικι αναγγελία του Διαχειριςτι του Δικτφου.
4.
Συχόν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ του ςθμείου κ’ του προοιμίου τθσ παροφςασ επιφζρει
αυτοδικαίωσ και λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Άρθρο 5
Σιμολόγηςη
1.
Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία εγχζεται ςτο
Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα και απορροφάται από αυτό, αφαιρουμζνθσ τθσ ιδιοκατανάλωςθσ του
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 3468/2006, του άρκρου 27
Α του ν. 3734/2009, του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ…../2009 και το ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο.
2.
Η ςτακερι τιμι αναφοράσ για τθν τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ……….. Ευρϊ/kWh και αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν
παράγραφο 4 του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ…../2009. ε περίπτωςθ που θ ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ λάβει χϊρα πζραν των ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, θ παροφςα παράγραφοσ τροποποιείται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του
άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ…../2009.

Άρθρο 6
Μετρήςεισ
Η καταμζτρθςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ γίνεται από τθν ΔΕΗ
Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και Κφριο του Δικτφου, ταυτόχρονα με αυτιν τθσ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
ςφμφωνα τθ ςφμβαςθ προμικειασ (ςτοιχείο κ’ του προοιμίου). Για τισ μετριςεισ ενεργοφ ενζργειασ ιςχφουν
τα αναφερόμενα ςτα Σμιματα V και ΧΙ του Κϊδικα Διαχείριςθσ υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ απόφαςθσ ΡΑΕ/132/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του Εγχειριδίου
Διαχείριςθσ Μετριςεων και Περιοδικισ Εκκακάριςθσ Προμθκευτϊν Δικτφου» (ΦΕΚ Β’ 1188), όπωσ ιςχφει.

Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόςβαςησ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτήματοσ
Ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ οφείλει να επιτρζπει ςτθ ΔΕΗ Α.Ε. ωσ Διαχειριςτι και Κφριο του Δικτφου, τθν
πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, εφόςον αυτό απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ και
τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του υςτιματοσ και
υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου και τθν παροφςα ςφμβαςθ.

Άρθρο 8
Λογαριαςμοί και πληρωμζσ
1.
Η διαδικαςία ςυμψθφιςμοφ γίνεται ταυτόχρονα με τουσ κφκλουσ μζτρθςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προμικειασ (ςτοιχείο κ’ του προοιμίου). Προσ τοφτο, ςτον
λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που αντιςτοιχεί ςτον μετρθτι κατανάλωςθσ του ακινιτου,
και ο οποίοσ αποςτζλλεται ςτον κφριο του φωτοβολταϊκοφ, καταχωρείται ςχετικι πιςτωτικι εγγραφι, πζραν
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τθσ χρεωςτικισ για τθν καταναλωκείςα ενζργεια και τισ λοιπζσ αναλογοφςεσ χρεϊςεισ και φόρουσ, με
ςυμψθφιςμό των αντιςτοίχων χρθματικϊν αξιϊν.
2.
Συχόν οφειλζσ προσ τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ που προκφπτουν με βάςθ τθν παροφςα ςφμβαςθ
καταβάλλονται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό αυτοφ με αρικμό ……………… τθσ Σράπεηα …………………., κατά τθν
θμερομθνία λιξθσ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.
3.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία για οποιονδιποτε λόγο δεν καταςτεί εφικτι θ λιψθ των ενδείξεων
κατά τθν θμερομθνία τθσ προγραμματιςμζνθσ καταμζτρθςθσ, ο ςυμψθφιςμόσ κα γίνεται αμζςωσ μόλισ
διενεργθκεί θ επόμενθ τακτικι καταμζτρθςθ.

Άρθρο 9
Ανωτζρα βία
1.
Οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων που προκφπτουν από τθν παροφςα αναςτζλλονται ςε
περίπτωςθ που ςυμβοφν περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, τα οποία εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
αυτϊν. Ωσ τζτοια περιςτατικά νοοφνται ενδεικτικά θ πλθμμφρα, ο κεραυνόσ, ο ςειςμόσ, θ πυρκαϊά, θ ζκρθξθ,
ο πόλεμοσ, θ κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, θ άνω των 5 θμερϊν απεργία (Γενικι ι κλαδικι) κακϊσ και κάκε
απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε βακμοφ υπαιτιότθτασ των μερϊν.
2.
ε περίπτωςθ που ςυμβοφν τα παραπάνω περιςτατικά, το ςυμβαλλόμενο μζροσ που αδυνατεί να
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ανακοινϊνει εντόσ δφο (2)
θμερϊν από τθ ςτιγμι που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, εγγράφωσ τθν αδυναμία του αυτι ςτο
άλλο μζροσ, περιγράφοντασ το γεγονόσ τθσ ανωτζρασ βίασ, ποιζσ από τισ υποχρεϊςεισ του αδυνατεί να
εκπλθρϊςει λόγω του γεγονότοσ αυτοφ και τθν πικανολογοφμενθ διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάκε
πρόςφορο μζτρο για τθν άρςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανωτζρασ βίασ. Η αναςτολι ιςχφει όςο διαρκεί θ ανωτζρα
βία και δεν αφορά υποχρεϊςεισ των οποίων θ εκπλιρωςθ δεν επθρεάηεται από τθ φφςθ του γεγονότοσ τθσ
ανωτζρασ βίασ.
3.
Σο ςυμβαλλόμενο μζροσ που εξαιτίασ τθσ ανωτζρασ βίασ δεν εκτελεί τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
του, υποχρεοφται να παρζχει τακτικά ζγγραφεσ αναφορζσ προσ το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, κακϊσ και να
καταβάλλει κάκε προςπάκεια, εφόςον αυτό είναι εφικτό, προσ άρςθ των ςυνεπειϊν αυτισ (ανωτζρασ βίασ).
4.
Σα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ είναι αποδεκτά μόνον ωσ λόγοσ κακυςτζρθςθσ και ςε καμία
περίπτωςθ δεν γεννοφν αξίωςθ αποηθμίωςθσ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ.

Άρθρο 10
Τποχρεώςεισ του κυρίου του φωτοβολταϊκοφ ςυςτήματοσ

Ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ οφείλει να:
1.

Ζχει ςυνάψει και να διατθρεί τθ ςφμβαςθ ςφνδεςθσ που αναφζρεται ςτο ςθμείο θ’ και τθ ςφμβαςθ
προμικειασ που αναφζρεται ςτο ςθμείο κ’ του προοιμίου τθσ παροφςασ ςτο όνομά του.

2.

Μθν προβαίνει ςε μεταβολζσ τθσ ιςχφοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, χωρίσ προθγοφμενθ
ενθμζρωςθ του προμθκευτι.

3.

Μθν παρεμβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, πλθν των
απαραίτθτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν.

4.

Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για οποιαδιποτε διακοπι τθσ λειτουργίασ του
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φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των πζντε (5) θμερϊν, που δεν
οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ.
5.

Ενθμερϊνει άμεςα και επιμελϊσ τον προμθκευτι για κάκε κζμα που επθρεάηει τθν ομαλι
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων από τθν παροφςα ςφμβαςθ.

Άρθρο 11
Λφςη ςφμβαςησ
1.
Η παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ (α) με τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των είκοςι πζντε (25)
ετϊν που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, (β) ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ προμθκευτι και (γ)
ςτθν περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ι τθσ ςφμβαςθσ ςφνδεςθσ που αναφζρονται ςτο προοίμιο
τθσ παροφςασ, για οποιονδιποτε λόγο.
2.

Πρόωρθ λφςθ τθσ ςυμφωνίασ επζρχεται κατόπιν καταγγελίασ.

3.
Ο προμθκευτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ
όρων αυτισ από τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ
καταγγελίασ ορίηεται θ άπρακτθ πάροδοσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν, θ οποία τάςςεται με ζγγραφο
που κοινοποιείται κατά το άρκρο 13 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον αντιςυμβαλλόμενο, προκειμζνου ο
τελευταίοσ να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ του (προκεςμία αποκατάςταςθσ).
4.
Ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα χωρίσ να απαιτείται επίκλθςθ
ςπουδαίου λόγου. ε περίπτωςθ οριςτικισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, ο
κφριοσ αυτοφ οφείλει να καταγγείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν παροφςα.
5.
ε κάκε περίπτωςθ το δικαίωμα καταγγελίασ αςκείται με ιδιαίτερο ζγγραφο που επιδίδεται με
ιδιαίτερο ζγγραφο. Σα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ άρχονται μετά τθν παρζλευςθ δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν επίδοςθ του εγγράφου αυτοφ.
6.
ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ παροφςασ, κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ οφείλει, πλθν των
άλλων, να επανορκϊςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκαλείται ςτον αντιςυμβαλλόμενό του
εξαιτίασ τθσ πρόωρθσ λφςθσ τθσ παροφςασ.
7.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθ ΔΕΗ ΑΕ ωσ Διαχειριςτι και Κφριο του Δικτφου θ ςυνδρομι των
λόγων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ λφεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του
προμθκευτι ποινικι ριτρα φψουσ 10.000 Ευρϊ.
Άρθρο 12
Επίλυςη Διαφορών- Δωςιδικία
1.
Ο προμθκευτισ και ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ ςυμφωνοφν ότι κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
παροφςασ φμβαςθσ κα ςυνεργάηονται αρμονικά και με πνεφμα καλισ πίςτθσ, ζχοντασ ωσ αποκλειςτικό
ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ.
2.
Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που αναφφεται από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ ι με αφορμι αυτιν και δεν κακίςταται δυνατόν να επιλυκεί φιλικά με διαδικαςία που κα
ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ τα μζρθ, ςυμφωνείται ρθτά ότι αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα τακτικά
δικαςτιρια Ακθνϊν.
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Άρθρο 13
Γνωςτοποιήςεισ και Επικοινωνία
1.
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι, πλθν οριςμζνων τεχνικοοικονομικϊν
όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν. Η μεταξφ
των ςυμβαλλόμενων Μερϊν αλλθλογραφία κα γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και όλα τα ζγγραφα,
ςθμειϊματα, ςχζδια, επιςτολζσ κ.λπ. κα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι, πλθν οριςμζνων τεχνικοοικονομικϊν
όρων που ενδεχομζνωσ διατυπϊνονται ςτθν αγγλικι χάριν πιςτισ αποδόςεωσ των όρων αυτϊν.
2.
Η κοινοποίθςθ κάκε εγγράφου μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που αφορά ςτθν παροφςα, απευκφνεται
ςτθ διεφκυνςθ ι τον αρικμό τθλεομοιοτυπίασ ι τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του φυςικοφ
προςϊπου που ορίηεται από τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ ωσ αποδζκτθσ αυτϊν.
Ρθτά διευκρινίηεται ότι:
α)
Ζγγραφο που αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία, κεωρείται ότι περιιλκε ςτον αποδζκτθ τθν θμζρα
τθσ αποςτολισ του, εάν το ςφςτθμα τθλεομοιοτυπίασ του αποδζκτθ γνωςτοποιιςει τθν παραλαβι αυτοφ
πριν από τθν 15θ ϊρα. Διαφορετικά κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ αποςτολισ θμζρα.
β)
Τπό τον όρο ότι τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ ςυμφϊνθςαν εγγράφωσ τον τρόπο τον οποίο κεωροφν ωσ
αποδεικτικό αποςτολισ εγγράφου με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε ζγγραφο που αποςτζλλεται με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κεωρείται ότι περιιλκε ςτον αποδζκτθ τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του, εάν το
ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποδζκτθ κατζγραψε τθν παραλαβι αυτοφ πριν τθν 15θ ϊρα.
Διαφορετικά κεωρείται ότι περιιλκε τθν επόμενθ τθσ αποςτολισ θμζρα.
Άρθρο 14
Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Η παροφςα φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15
Ερμηνευτικζσ διατάξεισ
1.
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτουσ
ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ςτθν ΚΤΑ…./2009, ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του
υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Δικτφου κακϊσ και τθ λοιπι
νομοκεςία.
2.
Αναφορά ςε οποιονδιποτε νόμο ι άρκρο νόμου νοείται ότι γίνεται ςτισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ, όπωσ
αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, εκτόσ εάν διαφορετικά αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
3.
Οι επικεφαλίδεσ ζχουν προςτεκεί μόνο για λόγουσ διευκολφνςεωσ τθσ αναφοράσ και δεν
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία τθσ παροφςασ.
4.

Όλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ.

5.

Η ακυρότθτα οριςμζνθσ διάταξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιφζρει ςυνολικι ακυρότθτα αυτισ.
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Άρθρο 16
Κοινοποιήςεισ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κοινοποιιςει άμεςα αντίγραφο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθ ΡΑΕ, ςτο ΔΕΜΗΕ
και ςτθν Σοπικι Τπθρεςία Δικτφου τθσ ΔΕΗ (Περιοχι).

Οι ςυμβαλλόμενοι

Για τον
Προμηθευτή

Για τον κφριο του
φωτοβολταϊκοφ ςυςτήματοσ
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