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ηλεκηρικής ενέργειας με ηο δίκησο ηης Γ.Δ.Η.»
Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα :
1. ηελ 1093993/1761/ΓΔ-Α/25.2.2008 δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ αλαθέξεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ λ.1882/90 έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ηωλ
εγθαηαζηάζεωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζηαζκώλ παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ έλλνηα
όηη ππάξρεη ππνρξέωζε ζεώξεζεο ηεο ππεύζπλεο δήιωζεο ηνπ ειεθηξνιόγνπεγθαηαζηάηε θαη ππνβνιήο ηωλ εληύπωλ Δ.283.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/90, όπωο απηέο ηζρύνπλ,
έρεη ζεζπηζηεί ε ππνρξέωζε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο εξγνιάβνπο πνπ αλεγείξνπλ
νηθνδνκή κε βάζε άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί κέρξη 31.12.1994 ή ρωξίο άδεηα αιιά κε
λνκηκνπνίεζε ή κε έγθξηζε ειεθηξνδόηεζεο από ηηο αξκόδηεο πξνο ηνύην αξρέο λα
ζεωξνύλ ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζε ηνπ ειεθηξνιόγνπ-εγθαηαζηάηε ζηελ αξκόδηα γηα ηε
θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ. (δεύηεξε ζεώξεζε) θαη λα ππνβάινπλ δειώζεηο κε ηα ζηνηρεία ηωλ
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επηηεδεπκαηηώλ πνπ εθηέιεζαλ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζ’ απηή (έληππα Δ.283),
εθόζνλ ε ελ ιόγω δήιωζε έρεη ζεωξεζεί (πξώηε ζεώξεζε) από ηελ αξκόδηα γηα ηε
θνξνινγία ηνπ ειεθηξνιόγνπ Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε ειεθηξνδόηεζή
ηεο.
Πεξαηηέξω, κε ηελ 1040131/3091/Α0009/ΠΟΛ.1118/30.5.1990 θνηλή απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, κε
ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2
άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/1990, νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη ε ππνβνιή ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ
θαη ε ζεώξεζε ηεο δήιωζεο κπνξεί λα γίλεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηε θνξνινγία ηνπ
ειεθηξνιόγνπ ή ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηε θνξνινγία ηνπ ηδηνθηήηε ή εξγνιάβνπ. Δπίζεο
ζε πεξίπηωζε πνπ ν ειεθηξνιόγνο εξγάδεηαη εθηόο ηεο έδξαο ηνπ ε δήιωζε κπνξεί λα
ππνβιεζεί θαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο, ε νπνία ππνρξενύηαη λα ηε
δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ ειεθηξνιόγνπ Γ.Ο.Τ. Σα έληππα κε ηα
ζηνηρεία ηωλ επηηεδεπκαηηώλ πνπ εθηέιεζαλ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ηεο νηθνδνκήο ζα
ζηέιλνληαη από ηηο Γ.Ο.Τ. πνπ ηα παξαιακβάλνπλ ζηηο αξκόδηεο γηα ηε θνξνινγία ηωλ
επηηεδεπκαηηώλ Γ.Ο.Τ.
Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη όηη, γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ηωλ
εγθαηαζηάζεωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζηαζκώλ παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη δειώζεηο
κε ηα ζηνηρεία ηωλ επηηεδεπκαηηώλ πνπ εθηέιεζαλ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ζύκθωλα κε ηηο
ελδείμεηο ηνπ εληύπνπ Δ.283, δύλαηαη λα ππνβάιινληαη είηε ηαπηόρξνλα κε ηε δήιωζε ηνπ
αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ πνπ πξνζθνκίδεηαη πξνο ζεώξεζε ζηελ αξκόδηα γηα ηε
θνξνινγία ηνπ Γ.Ο.Τ., είηε ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ ηδηνθηήηε ή εξγνιάβνπ
Γ.Ο.Τ., κεηά ηε ζεώξεζε ηεο δήιωζεο ηνπ αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ από ηελ αξκόδηα γηα
ηε θνξνινγία ηνπ Γ.Ο.Τ.
2. Οη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/1990,
όπωο ηζρύνπλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ηωλ
εγθαηαζηάζεωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζπζηεκάηωλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην «Δηδηθό Πξόγξακκα
Αλάπηπμεο Φωηνβνιηαϊθώλ πζηεκάηωλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίωο ζε δώκαηα
θαη ζηέγεο θηηξίωλ», ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο απόθαζεο ηωλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υωξνηαμίαο θαη Γεκνζίωλ
Έξγωλ (ΦΔΚ 1079/Β/4.6.2009), κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ε εγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ
ζπζηεκάηωλ ηζρύνο κέρξη 10 kWp γηα παξαγωγή ελέξγεηαο πνπ εγρέεηαη ζην Γίθηπν, ζε
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεωλ από ηα πξόζωπα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο απόθαζεο
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απηήο, δεδνκέλνπ όηη πξνϋπόζεζε γηα ηελ έληαμε θωηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο ζην ελ
ιόγω Πξόγξακκα είλαη ε ύπαξμε ελεξγήο ζύλδεζεο θαηαλάιωζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
ζην όλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ θωηνβνιηαϊθνύ ζην θηίξην όπνπ ην ζύζηεκα εγθαζίζηαηαη (ζρεη.
ε εγθύθιηνο ΠΟΛ.1101/6.8.2009).
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