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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461
Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με 

συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
14Α του Ν. 3468/2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει και ιδίως 
την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση 14 της υποπαραγρά−
φου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
έβδομο του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214).

2. Το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

3. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179).

4. Το Ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα – 
Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 269) και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 
αυτού.

6. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

7. Τα Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 
221), 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141), 119/2013 
(ΦΕΚ Α΄153) καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 
2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234/2009).

8. Την υπ’ αριθμ. 51049/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 2971/2014). 

9. Το από 25.04.2014 Πόρισμα Α΄ φάσης της Ομάδας 
Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διε−
ρεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών για την κατάρτιση 
των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας 
από αυτοπαραγωγούς στο πλαίσιο έκδοσης υπουργικής 
απόφασης κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4203/2013 (Α’ 235), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την με αρ. πρωτ. ΓρΔ/7807/28.07.2014 (με αρ. πρωτ. 
ΓΓΕΚΑ 13175/05.08.2014) εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

11. Την υπ’ αριθμ. 6/2014 Γνωμοδότηση της Ρυθμι−
στικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το 
Ο−59879/17.10.2014 Έγγραφο της Αρχής (Α.Π. ΓΓΕΚΑ 
13794/20.10.2014.

12. 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. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από 
αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια της περίπτωσης 6 
του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006, για την κάλυψη ιδίων 
αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 14 Α του Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με 
την περίπτωση 14 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παρα−
γράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο έβδομο του Ν. 4296/2014.

2. Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί 
να ανέρχεται μέχρι 20 kWp. ή μέχρι το 50% της συμ−
φωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού 
(kWp) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), 
εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου 
των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους 
δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 
εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συ−
στήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της 
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού 
συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πα−
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ρούσας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp 
της παρ. 1 του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

4. Ειδικώς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς 
των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της 
παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10kWp., και ειδικά 
για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμ−
φωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού 
(kWp.) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), 
εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου 
των 10kWp ή των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινω−
φελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, 
γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε 
φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως 
και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

5. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού 
συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πα−
ρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50kWp για την Κρήτη 
και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 
Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων της παρούσας 
που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο 
εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχε−
τικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

6. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφι−
σμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα 
ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκα−
ταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται 
σε ετήσια βάση.

7. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε σταθερά 
φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον 
ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης 
τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο 
Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθί−
στανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, 
περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, 
σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

8. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας 
έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομι−
κά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία 
είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο 
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν 
τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν 
παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη 
συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

9. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε 
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται 
η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δι−
καίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι 
κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη 
χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του 
κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού 
από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτε−
λεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται 
με πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με 
άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, 
σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά 
συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδι−
κα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, 

απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτη−
τών. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από 
έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε 
κύριο ή τον έχοντα νόμιμη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος. 

10. Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται απο−
κλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

11. Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 
στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 
Ν. 3468/2006 στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού 
που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή 
συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, κατά το άρθρο 
3 της παρούσας, για το εναπομένον χρονικό διάστημα 
έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφι−
σμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή 
κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού 
προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημά−
των σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα 
και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις δι−
ατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμη−
θευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς 
τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού−Χρεώσεις

1. Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται στους εκ−
καθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που εκδίδει ο Προμηθευτής με τον οποίο 
έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια 
ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής 
του, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που 
παρέχονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανά−
λωσης, μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συ−
στήματος, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, 
εφεξής εξερχόμενη ενέργεια, αφαιρείται από την απορ−
ροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια, εφεξής εισερχόμενη 
ενέργεια, και η διαφορά, εφόσον είναι θετική, αποδίδει 
την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί 
από τον Προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο αντα−
γωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν η διαφορά είναι 
αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν 
λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστι−
κό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια. Σε 
κάθε περίπτωση ο αυτοπαραγωγός είναι υπόχρεος για 
την εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού 
κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού, ανε−
ξαρτήτως ενδεχόμενου αναμενόμενου πλεονάσματος 
παραγόμενης ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιό−
δους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας 
περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Προμηθευτές.

2. Η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από 
παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Με την έκδοση του 12ου, 6ου 
ή 3ου εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την ενεργο−
ποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, προκειμένου 
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για καταναλωτές μηνιαίου, διμηνιαίου ή τετραμη νιαίου 
κύκλου καταμέτρησης αντιστοίχως, και κατ’ έτος στη 
συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση του έτους 
(ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέρ−
γειας, δηλαδή η διαφορά της συνολικής ετήσιας εξερ−
χόμενης ενέργειας από την αντίστοιχη εισερχόμενη 
ενέργεια), οπότε και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας (αρ−
νητικό υπόλοιπο έτους) από τον ετήσιο συμψηφισμό δεν 
πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό 
και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
14 Α του Ν. 3468/2006, δεν υφίσταται υποχρέωση για 
οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την 
ενέργεια αυτή. Ο προσδιορισμός της ενέργειας χρέω−
σης των προμηθευτών για το σύνολο της προκύπτουσας 
πλεονάζουσας ενέργειας από όλα τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα που εκκαθαρίστηκαν κατά τα ανωτέρω 
σε κάθε μήνα του έτους για κάθε διακριτό ηλεκτρικό 
σύστημα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των αντίστοιχων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος, 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης 
Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ. Η μοναδιαία τιμή για τη 
χρέωση της ενέργειας αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου 
και τα ποσά πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ 
του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999. Η ως άνω χρέωση 
των προμηθευτών, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστη−
μα πραγματοποιείται από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για δε τα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ 
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), βάσει σχετικών στοιχείων που παρέχει ο 
Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήμα−
τος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης 
Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ.

3. Κατά τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό ενδέχεται 
να συμψηφιστεί και μέρος χρεωστέας ενέργειας προη−
γούμενων εκκαθαριστικών λογαριασμών εντός της θεω−
ρουμένης ετησίας περιόδου συμψηφισμού, για την οποία 
έχει ήδη καταβληθεί το αναλογούν τίμημα από τον αυ−
τοπαραγωγό. Η τυχόν εκ των υστέρων απαλειφόμενη 
ποσότητα εισερχόμενης ενέργειας που είχε αρχικώς 
χρεωθεί αντιλογίζεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό της ετησίας περιόδου συμψηφισμού, με τιμή 
αναφοράς εκείνη με την οποία λογίστηκε η αντίστοιχη 
χρεωστέα ενέργεια.

4. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο κατανάλωσης 
του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπε−
ται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος 
του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που 
να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυ−
τοπαραγωγό.

5. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κα−
τανάλωσης επί της συνολικής πραγματικής κατανάλω−
σης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την 
αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι επί του αθροί−
σματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της 
συνολικής παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σύστημα 
ενέργειας από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο 
Δίκτυο ενέργεια, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 
των διατάξεων των άρθρων 55 και 143 του Ν. 4001/2011 
και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012. Οι 
υπόλοιπες ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις (Χρέ−
ωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και 

λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε 
εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της 
πραγματικά απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας, 
βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη 
περίοδο καταμέτρησης. Οι χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος 
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/1992 και 
τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

6. Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό 
του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 το τυχόν πλεόνασμα 
ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προ−
κύπτει από τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του 
Ν. 3468/2006, υπολογίζεται ανά μήνα μοναδιαία τιμή με 
την οποία τιμολογείται το πλεόνασμα αυτό, ως εξής:

α) Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχει−
ριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των 
12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών που 
διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυν−
δεδεμένου Συστήματος, με βάση την οποία καλούνται οι 
Προμηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια 
των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 143, παρ. 2α του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με την 
απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νη−
σιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από 
τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως μέση τιμή 
των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών 
του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες σε 
καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό 
καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και 
των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.

γ) Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο 
Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Δια−
συνδεδεμένο Σύστημα, από τον Λειτουργό της Αγοράς 
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε 
τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ 
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

7. Για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώ−
νεται στους προμηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαρια−
σμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999, καταβάλλονται 
και οι αναλογούσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕ−
ΑΡ, χρήσης Συστήματος και Δικτύου κ.λπ.), μέσω των 
σχετικών εκκαθαρίσεων της αγοράς για την κατανά−
λωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα 
στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα προβλεπό−
μενα στον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο 3
Σύμβαση Συμψηφισμού

1. Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, εφεξής Σύμ−
βαση Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαρα−
γωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβλη−
θεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού 
ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για 
είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομη−
νία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού 
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συστήματος. Για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού 
πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το 
φωτοβολταϊκό σύστημα με τον Διαχειριστή του Δικτύου 
καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρι−
κής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή ένταξη σε κα−
θεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή. 
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού 
συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανά−
λωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ’ 
ονόματι του αυτοπαραγωγού.

2. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός αλλάξει 
Προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών 
του, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού και 
συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολει−
πόμενο εκ των είκοσι πέντε(25) ετών διάστημα μετα−
ξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του 
χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολτα−
ϊκό σύστημα, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται 
αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμ−
ψηφισμού.

3. Σε περίπτωση που καταναλωτής έχει τη νόμιμη 
χρήση του χώρου στον οποίο γίνεται η κατανάλωση, 
αλλά ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 
ο κύριος του χώρου αυτού, είναι επιτρεπτή η σύναψη 
Σύμβασης Συμψηφισμού είτε με τον κύριο, είτε με τον 
έχοντα τη νόμιμη χρήση του χώρου αυτού. Προϋπόθε−
ση για τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού είναι η 
ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης επ’ ονόματι 
του αυτοπαραγωγού. Σε περίπτωση σύνδεσης με την 
κοινόχρηστη παροχή του κτιρίου, η Σύμβαση Συμψηφι−
σμού συνάπτεται με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των 
ιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών επ’ ονόματι του 
οποίου θα πρέπει να είναι και η κοινόχρηστη παροχή 
κατανάλωσης. Για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού 
με τον καταναλωτή που έχει τη νόμιμη χρήση του χώ−
ρου απαιτείται σχετική έγγραφη συμφωνία του κυρίου 
του χώρου και του φωτοβολταϊκού συστήματος, με τον 
νόμιμο χρήστη του χώρου για την παραχώρηση της 
χρήσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Σε περίπτωση 
που συναφθεί Σύμβαση Συμψηφισμού κατά τα ανωτέρω 
και μεταβληθεί το πρόσωπο που έχει τη νόμιμη χρήση 
του χώρου, τροποποιείται η Σύμβαση Συμψηφισμού, για 
το υπολειπόμενο διάστημα των 25 ετών, ως προς το 
πρόσωπο που μεταβάλλεται και επ’ ονόματι του οποίου 
είναι πλέον η παροχή κατανάλωσης.

4. Με τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της Σύμβα−
σης Συμψηφισμού, διενεργείται η τελική εκκαθάριση 
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
2. Στις περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή, τυχόν πλε−
όνασμα ενέργειας δεν μεταφέρεται ως υποχρέωση 
στον νέο Προμηθευτή και δεν υφίσταται υποχρέωση 
για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Για 
το πλεόνασμα της εν λόγω ενέργειας λαμβάνει χώρα 
η πίστωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 
40 του Ν. 2773/1999, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 4
Εγκατάσταση και λειτουργία

φωτοβολταϊκού συστήματος − Σύνδεση με το Δίκτυο

1. Το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται στο Δίκτυο. Για 
τη σύνδεση ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), 

κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτεί−
ται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται το 
φωτοβολταϊκό σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 
Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυ−
νατότητα εγκατάστασης των απαιτούμενων μετρητών, 
στη θέση της υφιστάμενης παροχής. Σε κάθε περίπτωση 
η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής 
κατανάλωσης επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.

2. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υπο−
βάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, 
Περιοχή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

i. στοιχεία του αυτοπαραγωγού.
ii. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που 

χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
iii. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντι−

στροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την 
εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών. 

iv. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο 
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και 
τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των 
προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων 
της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει 
το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύ−
πωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο 
που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των 
έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσής της. 

4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπο−
γράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαρα−
γωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλε−
ται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης 
ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα 
από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν 
απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

5. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υπο−
βάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού 
προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημέ−
νος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλω−
σής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 
Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνε−
ται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος.

6. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτο−
βολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τον 
ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίο συ−
νυποβάλλονται:

i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,
ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικό−

τητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: α) 
τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομέ−
νου της νησιδοποίησης, β) μονογραμμικό ηλεκτρολογικό 
σχέδιο της εγκατάστασης, γ) οι ρυθμίσεις των ορίων 
τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας 
θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων +15% έως 
−20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz 
της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από 
−2,5 Hzέως +1,5 Hz). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα 
πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των 
ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη 
απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,
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β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα 
λεπτά,

γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας 
έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 5 δευτερόλεπτα,

iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα 
αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις 

που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης 
ii της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 5
Καθορισμός τύπου και 

περιεχομένου συμβάσεων συμψηφισμού

Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τύπο:
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035833112140016*

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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