
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 
   Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδε-

δεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 129), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 
14 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του 
ν. 4843/2021 (Α΄ 193).

3. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 149).

4. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 
και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.

5. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

6. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α΄ 79).

7. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δε-
κεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/ 
26.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατη-
γοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α. 

του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του 
άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και τροποποίηση 
των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών 
σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του 
ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει» (Β’ 1045).

9. Την υπ’ αρ. 4/23.12.2019 απόφαση του Κυβερνητι-
κού Συμβουλίου «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893).

10. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78/2017).

11. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/2013).

14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/111108/2432/ 
23.11.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

18. Το γεγονός ότι η εγκατάσταση πολύ μικρών φω-
τοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια θα συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα με την ενεργή 
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συμμετοχή των πολιτών καθώς και στη βέλτιστη λειτουρ-
γία του Δικτύου.

19. Το γεγονός ότι η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια 
αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού 
συστήματος. Με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας 
στο Δίκτυο επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο 
επίτευξης των στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτο-
βολταϊκών συστημάτων μέχρι 6kWp, εφεξής Πρόγραμ-
μα, για oικιακές καταναλώσεις με διάρκεια έως την 
31η.12.2023.

2. Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα 
για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα 
οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη 
κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βερα-
ντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται 
στα άρθρα 16 και 19 της του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, 
καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως απο-
θήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην 
παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους, 
καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκα-
θίστανται επί εδάφους.

3. Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια. Ως 
μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά 
εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, 
για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύ-
στημα νησιά και την Κρήτη τα 6 kWp και για τα λοιπά Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 3 kWp.

4. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων της πα-
ρούσας που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστη-
μα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται 
στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊ-
κούς σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

Άρθρο 2
Δικαίωμα και προϋποθέσεις ένταξης
στο Πρόγραμμα

1. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά 
πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην 
κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο 
σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού 
(π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και 
έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτή-
ματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη 
συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

2. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε 
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται 
η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης 

συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών βάσει των 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία αποδεικνύεται 
με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευ-
σης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων 
των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδια-
φερομένων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν 
οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι 
από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζό-
ντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης 
του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοι-
πούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία 
του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με 
πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης 
ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του 
κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

3. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από 
έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε 
κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται 
ο χώρος.

4. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστή-
ματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης 
οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλε-
κτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολ-
ταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

5. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης 
της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει 
να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

6. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολτα-
ϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη 
δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού-
Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγ-
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δρά-
σεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) 
και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος 
χρηματοδότησης.

Άρθρο 3
Σύμβαση Συμψηφισμού

1. Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύ-
στημα (εφεξής «Σύμβαση Συμψηφισμού») συνάπτεται 
μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και 
του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανά-
λωσής του στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα, για είκοσι (20) έτη, με έναρξη ισχύος 
την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φω-
τοβολταϊκού συστήματος. Η εν λόγω Σύμβαση συνο-
μολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς της κατηγορίας 
«Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συν-
δεδεμένοι με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε 
φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες» του Πίνακα 1 της 
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 
(Α΄ 149), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής στη 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α 
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, είτε αν δεν έχει 
υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
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2. Στην περίπτωση που ο κύριος του φωτοβολταϊκού 
συστήματος αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότη-
ση των καταναλώσεών του στο κτίριο, λήγει αυτοδικαίως 
η Σύμβαση Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση 
Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι (20) 
ετών χρονικό διάστημα μεταξύ του κυρίου του φωτο-
βολταϊκού συστήματος και του νέου προμηθευτή. Σε 
περίπτωση μεταβολής του κυρίου του φωτοβολταϊκού 
συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτη-
σίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το 
φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος, εφόσον πληροί 
τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας, υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν 
από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

3. Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα 
με τον τύπο της σύμβασης του άρθρου 7 της παρού-
σας. Η Σύμβαση Συμψηφισμού κοινοποιείται από τον 
προμηθευτή στην τοπική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και 
στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή της. Η 
κοινοποίηση θεωρείται συντελεσμένη όταν επιστραφεί 
στον προμηθευτή ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής 
του εγγράφου ή άλλως την επόμενη ημέρα από την απο-
στολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγ-
ματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέρ-
γειας που καταναλώνεται. Ως παραγόμενη ενέργεια νο-
είται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό 
σύστημα μείον την ενέργεια που τυχόν αυτό απορροφά 
από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωση. Η πίστωση της πα-
ραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύ-
κλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση 
γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος για τον σκοπό 
αυτό καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταϊκού συ-
στήματος σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση 
αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου 
αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο 
του φωτοβολταϊκού συστήματος. Παράλληλα, ο προ-
μηθευτής χρεώνει τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που διαχειρίζεται τον 
Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2001 (Α΄179), με το συνολικό ποσό της δαπάνης 
των εκκαθαρίσεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων που του αναλογούν σε μηνιαία βάση, 
επισυνάπτοντας σχετική αναλυτική κατάσταση.

Άρθρο 4
Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος - Σύνδεση με το Δίκτυο

1. Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, 
ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την 
πρόθεσή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, 
υποβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
της τόπο και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

i. στοιχεία του αιτούντος,
ii. στοιχεία της εγκατάστασης,
iii. τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι απαι-
τήσεις του άρθρου 2 της παρούσας,

iv. έντυπο αίτησης, όπως το περιεχόμενο και η μορφή 
αυτής προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

2. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενη-
μερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή 
απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ακολούθως:

Α. Σε περίπτωση αποδοχής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αποστέλλει 
στον ενδιαφερόμενο τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία 
αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα 
σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης 
και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο απαιτείται για την τεκ-
μηρίωση της ανάγκης υλοποίησης των συγκεκριμένων 
έργων σύνδεσης και του κόστους αυτών. Από την ημε-
ρομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης δεσμεύεται 
ο ηλεκτρικός χώρος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 
εξήντα (60) ημερών να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη 
και στη συνέχεια να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης, 
άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται 
αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η 
προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.

Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται 
από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ:

i. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης από τον αιτούντα, εφόσον δεν απαιτούνται 
νέα έργα Δικτύου.

ii. εντός τεσσάρων (4) μηνών εφόσον απαιτούνται νέα 
έργα Δικτύου.

Β. Σε περίπτωση απόρριψης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενημερώνει 
τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της απόρριψης.

3. Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύν-
δεσης, ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει 
τη σύνδεση του σταθμού εντός:

α) δώδεκα (12) μηνών για σταθμούς που συνδέονται 
στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υπο-
σταθμούς ΥΤ/ΜΤ, ή

β) είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για σταθμούς που 
συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες 
κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υπο-
σταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω 
προθεσμιών αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλε-
κτρικού χώρου.

4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υπο-
βάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού 
προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπρο-
σωπεί την παροχή κατανάλωσης. Η ανωτέρω διαδικασία 
ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή του αιτήματος.

5. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολτα-
ϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τη ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προβαίνει στη σύνδεση του σταθμού 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπο-
βολής του αιτήματος.

6. Η διαδικασία των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 πραγματοποι-
είται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας που θα δημιουργηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον 
διαδικτυακό της τόπο ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Αίτημα/έγγραφο που αποστέλλεται με 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον 
αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε 
την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θε-
ωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

7. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμ-
βάνονται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση ορι-
στικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/20.03.2020 
(Β ’940), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσε-
ων και τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο σταθμών της 
παρούσας και κάθε άλλο σχετικό θέμα και επικαιροποιεί 
αυτές όποτε κρίνει ότι απαιτείται.

9. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ανά δύο 
(2) μήνες στον διαδικτυακό της τόπο, ανά γεωγραφική 
περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, σχετικές λίστες 
με τα στοιχεία που αφορούν:

i. τις αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστή-
ματος που έχουν υποβληθεί,

ii. τις Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν συναφθεί,
iii. τις αιτήσεις για ενεργοποίηση της σύνδεσης ή/και 

τις δηλώσεις ετοιμότητας που έχουν υποβληθεί και

iv. τις συνδέσεις σταθμών που έχουν πραγματοποιηθεί

Άρθρο 5
Φορολογική Αντιμετώπιση

Δεν γεννώνται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συ-
στήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της 
ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.

Άρθρο 6
Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο 
ανακοίνωση εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα 
αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων 
των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.

2. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 
για σταθμούς της παρούσας.

Άρθρο 7
Τύπος και Περιεχόμενο Συμβάσεων Συμψηφισμού

Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
Στ………….., σήμερα ,
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτ-

λο………………., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «προμηθευτής»), που 
εδρεύει στ………………… με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ.……………και εκπροσωπείται νόμιμα από την/τον 
…………… ……, δυνάμει της υπ’ αρ. …………… αποφάσεως του……………,

ΚΑΙ
Αφετέρου του/της… …………………….. (εφεξής «κύριος του φωτοβολταϊκού»), που κατοικεί στ …………… 

οδός ….. αριθ. …….., με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ., είτε εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 
από την/τον ………………… δυνάμει……………,

Προοίμιο:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό και 
λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 149), όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παρα-
γωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. 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,

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 υπουργική απόφαση «Προσθήκη νέων κατηγοριών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός 
των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και τροποποί-
ηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του 
ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β’1045).

5. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017), όπως ισχύει, εφεξής Κώδικας ΕΔΔΔΗΕ, καθώς και τα εγχειρίδια 
του (Εγχειρίδια).

6. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304), εφεξής Κώδικας ΜΔΝ.

7. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως ισχύει.
8. Την υπουργική απόφαση……………/2021,
9. Την από ………….. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει 

εγκατασταθεί στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό ….. του Δήμου /Κοινότητας …… της Π.Ε. …..
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10. Την από ………….. Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών 
για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό ………….. του Δήμου/Κοινότητας ….. της Π.Ε. …..

11. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από την/τον αφετέρου συμβαλλόμενη/ο (Α.Π. ……………………) 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης 
στον κύριο του φωτοβολταϊκού το αντίτιμο της ηλεκτρικής ενέργειας που ο τελευταίος διοχετεύει στο Δίκτυο Χαμη-
λής Τάσης, η οποία θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ………… kW, που είναι εγκατεστημένο επί 
της οδού………….. της Δημοτικής Ενότητας (ή της Κοινότητας) …….. ……της Περιφερειακής Ενότητας………….. 
Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο συμψηφισμού με οφειλές του κυρίου του 
φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση τη μεταξύ των μερών σύμβαση προμήθειας (σημείο 10 του προοιμίου).

2. Ρητά συμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμηθευτή τίμημα για ηλεκτρική ενέργεια της οποίας η ποσό-
τητα υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως 
αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση 
λειτουργίας του κ.λπ.

3. Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης 400/230 
V, για τριφασικό ή μονοφασικό σύστημα αντίστοιχα, και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτε-
ρόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Το 
μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν θα υπερβαίνει την τιμή σε kW που 
αναγράφεται στην παρ. 1 τους παρόντος, με μέση τιμή 15 min.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο - Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, στο οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 3468/2006, 
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 9 αυτού. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα 
οριζόμενα στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργο-
ποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 
υπουργικής απόφασης/2021 για είκοσι (20) έτη.

2. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και η αντίστοιχη αξίωση του κυρίου 
του φωτοβολταϊκού ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα ΕΔ-
ΔΗΕ και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία της 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τον Προμηθευτή.

3. Τυχόν λύση της σύμβασης προμήθειας του σημείου 10 του προοιμίου της παρούσας επιφέρει αυτοδικαίως και 
λύση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4
Τιμολόγηση

1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εγχέεται στο Δίκτυο από 
το φωτοβολταϊκό σύστημα και απορροφάται από αυτό, αφαιρουμένης της ιδιοκατανάλωσης του φωτοβολταϊκού 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), του άρθρου 3 της υπουργικής 
απόφασης …../2021 και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

2. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης συνομολογείται με 
σταθερή τιμή αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), 
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία είτε υποβολής στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του 
ν. 4414/2016 είτε αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού.

Άρθρο 5
Μετρήσεις

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ, ταυτόχρονα με αυτήν της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο 
10 του προοιμίου).

Άρθρο 6
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 
εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που 
προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στην παρούσα σύμβαση.
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Άρθρο 7
Λογαριασμοί και πληρωμές

1. Η διαδικασία συμψηφισμού γίνεται ταυτόχρονα με τους κύκλους μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο 10 του προοιμίου). Προς τούτο, στον λογαριασμό κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου, και ο οποίος αποστέλλεται 
στον κύριο του φωτοβολταϊκού, καταχωρείται σχετική πιστωτική εγγραφή, πέραν της χρεωστικής για την καταναλω-
θείσα ενέργεια και τις λοιπές αναλογούσες χρεώσεις και φόρους, με συμψηφισμό των αντιστοίχων χρηματικών αξιών.

2. Τυχόν οφειλές προς τον κύριο του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση την παρούσα σύμβαση καταβάλλο-
νται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού με αριθμό………….. της Τράπεζας …………………., κατά την ημερομηνία 
λήξης πληρωμής του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την 
ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επό-
μενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 8
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που 
συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια πε-
ριστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση 
εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός 
εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.

2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγ-
μή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, 
περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του 
γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση 
των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των 
οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρε-
ούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν 
γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος 

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να:
i. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη σύμβαση σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο 9 και τη σύμβαση προμήθειας 

που αναφέρεται στο σημείο 10 του προοιμίου της παρούσας στο όνομά του.
ii. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 

του προμηθευτή.
iii. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος, πλην των απαραίτητων 

εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
iv. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού 

συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
v. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 10

Λύση σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως
(α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι (20) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης,
(β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και
(γ) στην περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας ή της σύμβασης σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο 

της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της συμφωνίας επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής 

από τον κύριο του φωτοβολταϊκού. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορί-
ζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται 
κατά το άρθρο 13 της παρούσας σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί 
με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).

4. Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται η επίκληση από πλευ-
ράς του σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο 
κύριος αυτού οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
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5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επι-
μελητή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση 
του εγγράφου αυτού.

6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να 
επανορθώσει κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρό-
ωρης λύσης της παρούσας.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η συνδρομή των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρού-
σας σύμβασης λύεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του προμηθευτή ποινική ρήτρα ύψους 5.000 Ευρώ, η οποία 
βαρύνει τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Άρθρο 11
Επίλυση Διαφορών-Δωσιδικία

1. Ο προμηθευτής και ο κύριος του φωτοβολταϊκού συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση 
της παρούσας.

2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή με 
αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους 
τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της περιοχής εγκατάστασης του φωτο-
βολταϊκού σταθμού.

Άρθρο 12
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που 
ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.

Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, 
σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων 
που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από 
τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών. Έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρεί-
ται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη 
της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 13
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Άρθρο 14

Ερμηνευτικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, 

ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4414/2016, στην υπουργική απόφαση …./2021 στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ και 
στα Εγχειρίδιά του, στον Κώδικα ΜΔΝ και Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.

2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση.

3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη 
κατά την ερμηνεία της παρούσας.

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη και θεωρούνται 
ουσιώδεις.

5. Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι όροι της παρούσας σύμβασης δεν τύχουν εφαρμογής ή είναι ανίσχυροι, η 
μη εφαρμογή τους δεν καταλαμβάνει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί.

6. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής ή των 
υπολοίπων όρων της παρούσης».

Άρθρο 8
Λοιπές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(https://ypen.gov.gr/).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02063513012210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




