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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

Στην Αθήνα σήµερα την ........./........../202....., µεταξύ των:  
Α. Aφ’ ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

η νέα εποχή
στο φωτοβολταϊκό

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 



φορά στο ποσοστό της έκπτωσης που θα επωφελείται στη µηνιαία κατανάλωσή του, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.  
2.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος «ΕΝΑ» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, ο Πελάτης δύναται 
οποτεδήποτε, κατά η διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει οιοδήποτε ποσό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του µε 
ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη συµφωνηµένη Ισχύ της Παροχής του σε kVA. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής του ελάχιστου ποσού διατήρησης ισχύος των προνοµίων του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος για το έτος εντός του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η εκάστοτε καταβολή και στην περίπτωση που είχε ήδη καταβάλει το ελάχιστο ποσό των εκατό(100) ευρώ, τότε η σχετική απαλλαγή 
του Πελάτη µεταφέρεται στο αµέσως επόµενο έτος.  

3. Άρθρο 3: Έκπτωση επί της κατανάλωσης - Τρόπος υπολογισµού.
3.1. Το ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της κατανάλωσης της Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Πελάτης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως  έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που 
θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο:
3.2. Ποσό (€) (Έναντι Κατανάλωσης «ΕΝΑ» + Επιδότηση ΗΡΩΝ) Χ Συντελεστή «ΕΝΑ»Χ Ωριαία απόδοση Φ/β Χ Ωριαία ΟΤΣ = Ποσό (€) Έκπτωσης επί της 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Παροχής.
3.3. Ως «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ», ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος, ορίζεται η 
αντιστοιχία σε ευρώ (€) της ισχύος ενέργειας που αγοράζει βάσει του ποσού που καταβάλει  ο Πελάτης για την ένταξή του και εν συνεχεία για την 
παραµονή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα και συγκεκριµένα ο «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ» προκύπτει ως εξής:
- Για κάθε ένα (1) ευρώ  που καταβάλει ο Πελάτης για την ένταξή του-παραµονή του στο εν θέµατι πρόγραµµα αγοράζει ισχύ ενέργειας 0,001 kW. 
3.4. Η Ωριαία ΤΕΑ (Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς) δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου ΕΧΕ) .............................. ενώ ο 
υπολογισµός της  Ωριαίας απόδοσης Φ/Β προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
3.5. ∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών στοιχείων - 
µετρήσεων Φ/Β, τα οποία θα είναι διαθέσιµα εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις καταναλώσεις του προηγούµενου µήνα. 

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια 
4.1. Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ» είναι ίση µε τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως 
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε µέγιστο χρονικό διάστηµα ισχύος τα είκοσι πέντε (25) έτη.
4.2. Στην περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, παύει αυτοµάτως και η ισχύς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 της παρούσας.

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των εκατό (100) ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των εκατό  (100) ευρώ,  που θα καταβάλει ο Πελάτης για την ενεργοποίηση 
του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ», κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στον Άρθρο 2 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος  και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» 
στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού.  ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του 
εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού,  συµπεριλαµβανοµένης και της ελάχιστης ετήσιας καταβολής των τριάντα 

Στην Αθήνα σήµερα την ........./........../202....., µεταξύ των:  
Α. Aφ’ ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

η νέα εποχή
στο φωτοβολταϊκό
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5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 



(30) ευρώ θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό  που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία 
καταβολής του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 

Η έκπτωση επί της καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3, θα 
αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά 
την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Εµπορικού Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε 
Λογαριασµού. 

Πλέον ειδικότερα ο Πελάτης καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα θα λαµβάνει µηνιαίως Ειδικό Ένθετο που 
θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του και το οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον 
υπολογισµό της παρεχόµενης έκπτωσης, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο µηνιαίο Λογαριασµό του Πελάτη.    

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του 

προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3 της παρούσης, επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες 
από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή, 

Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη-Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί προσάρτηµα και ενιαίο µετά της Συµβάσεως Προµήθειας σώµα και αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3, επέρχονται κατά την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σύµβασης Προµήθειας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τον Πελάτη το συνολικό 
ποσό που κατέβαλε για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του, αφαιρουµένων του ποσού που έλαβε από την ΗΡΩΝ 
ως επιδότηση εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος καθώς και του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις µηνιαίες καταναλώσεις 
της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα 
αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη και θα δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς 
τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και δεν 
επηρεάζουν ή αντικαθιστούν  τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 
Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της από .............................................. Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που 
περιγράφεται ανωτέρω και ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ       Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Στην Αθήνα σήµερα την ........./........../202....., µεταξύ των:  
Α. Aφ’ ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

φορά στο ποσοστό της έκπτωσης που θα επωφελείται στη µηνιαία κατανάλωσή του, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.  
2.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος «ΕΝΑ» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, ο Πελάτης δύναται 
οποτεδήποτε, κατά η διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει οιοδήποτε ποσό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του µε 
ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη συµφωνηµένη Ισχύ της Παροχής του σε kVA. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής του ελάχιστου ποσού διατήρησης ισχύος των προνοµίων του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος για το έτος εντός του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η εκάστοτε καταβολή και στην περίπτωση που είχε ήδη καταβάλει το ελάχιστο ποσό των εκατό(100) ευρώ, τότε η σχετική απαλλαγή 
του Πελάτη µεταφέρεται στο αµέσως επόµενο έτος.  

3. Άρθρο 3: Έκπτωση επί της κατανάλωσης - Τρόπος υπολογισµού.
3.1. Το ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της κατανάλωσης της Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Πελάτης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως  έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που 
θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο:
3.2. Ποσό (€) (Έναντι Κατανάλωσης «ΕΝΑ» + Επιδότηση ΗΡΩΝ) Χ Συντελεστή «ΕΝΑ»Χ Ωριαία απόδοση Φ/β Χ Ωριαία ΟΤΣ = Ποσό (€) Έκπτωσης επί της 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Παροχής.
3.3. Ως «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ», ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος, ορίζεται η 
αντιστοιχία σε ευρώ (€) της ισχύος ενέργειας που αγοράζει βάσει του ποσού που καταβάλει  ο Πελάτης για την ένταξή του και εν συνεχεία για την 
παραµονή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα και συγκεκριµένα ο «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ» προκύπτει ως εξής:
- Για κάθε ένα (1) ευρώ  που καταβάλει ο Πελάτης για την ένταξή του-παραµονή του στο εν θέµατι πρόγραµµα αγοράζει ισχύ ενέργειας 0,001 kW. 
3.4. Η Ωριαία ΤΕΑ (Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς) δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου ΕΧΕ) .............................. ενώ ο 
υπολογισµός της  Ωριαίας απόδοσης Φ/Β προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
3.5. ∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών στοιχείων - 
µετρήσεων Φ/Β, τα οποία θα είναι διαθέσιµα εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις καταναλώσεις του προηγούµενου µήνα. 

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια 
4.1. Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ» είναι ίση µε τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως 
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε µέγιστο χρονικό διάστηµα ισχύος τα είκοσι πέντε (25) έτη.
4.2. Στην περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, παύει αυτοµάτως και η ισχύς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 της παρούσας.

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των εκατό (100) ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των εκατό  (100) ευρώ,  που θα καταβάλει ο Πελάτης για την ενεργοποίηση 
του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ», κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στον Άρθρο 2 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος  και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» 
στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού.  ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του 
εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού,  συµπεριλαµβανοµένης και της ελάχιστης ετήσιας καταβολής των τριάντα 

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

η νέα εποχή
στο φωτοβολταϊκό

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  
Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 115 26 Αθήνα (κεντρικά γραφεία)
Τηλ:  213 03 33 000 - Fax:  213 00 75 499
heron.gr - customercare@heron.gr
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5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 



Στην Αθήνα σήµερα την ........./........../202....., µεταξύ των:  
Α. Aφ’ ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

(30) ευρώ θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό  που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία 
καταβολής του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 

Η έκπτωση επί της καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3, θα 
αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά 
την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Εµπορικού Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε 
Λογαριασµού. 

Πλέον ειδικότερα ο Πελάτης καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα θα λαµβάνει µηνιαίως Ειδικό Ένθετο που 
θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του και το οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον 
υπολογισµό της παρεχόµενης έκπτωσης, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο µηνιαίο Λογαριασµό του Πελάτη.    

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του 

προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3 της παρούσης, επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες 
από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή, 

Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη-Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί προσάρτηµα και ενιαίο µετά της Συµβάσεως Προµήθειας σώµα και αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3, επέρχονται κατά την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σύµβασης Προµήθειας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τον Πελάτη το συνολικό 
ποσό που κατέβαλε για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του, αφαιρουµένων του ποσού που έλαβε από την ΗΡΩΝ 
ως επιδότηση εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος καθώς και του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις µηνιαίες καταναλώσεις 
της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα 
αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη και θα δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς 
τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και δεν 
επηρεάζουν ή αντικαθιστούν  τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 
Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της από .............................................. Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που 
περιγράφεται ανωτέρω και ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ       Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

φορά στο ποσοστό της έκπτωσης που θα επωφελείται στη µηνιαία κατανάλωσή του, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.  
2.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος «ΕΝΑ» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, ο Πελάτης δύναται 
οποτεδήποτε, κατά η διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει οιοδήποτε ποσό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του µε 
ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη συµφωνηµένη Ισχύ της Παροχής του σε kVA. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής του ελάχιστου ποσού διατήρησης ισχύος των προνοµίων του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος για το έτος εντός του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η εκάστοτε καταβολή και στην περίπτωση που είχε ήδη καταβάλει το ελάχιστο ποσό των εκατό(100) ευρώ, τότε η σχετική απαλλαγή 
του Πελάτη µεταφέρεται στο αµέσως επόµενο έτος.  

3. Άρθρο 3: Έκπτωση επί της κατανάλωσης - Τρόπος υπολογισµού.
3.1. Το ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της κατανάλωσης της Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Πελάτης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως  έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που 
θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο:
3.2. Ποσό (€) (Έναντι Κατανάλωσης «ΕΝΑ» + Επιδότηση ΗΡΩΝ) Χ Συντελεστή «ΕΝΑ»Χ Ωριαία απόδοση Φ/β Χ Ωριαία ΟΤΣ = Ποσό (€) Έκπτωσης επί της 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Παροχής.
3.3. Ως «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ», ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος, ορίζεται η 
αντιστοιχία σε ευρώ (€) της ισχύος ενέργειας που αγοράζει βάσει του ποσού που καταβάλει  ο Πελάτης για την ένταξή του και εν συνεχεία για την 
παραµονή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα και συγκεκριµένα ο «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ» προκύπτει ως εξής:
- Για κάθε ένα (1) ευρώ  που καταβάλει ο Πελάτης για την ένταξή του-παραµονή του στο εν θέµατι πρόγραµµα αγοράζει ισχύ ενέργειας 0,001 kW. 
3.4. Η Ωριαία ΤΕΑ (Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς) δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου ΕΧΕ) .............................. ενώ ο 
υπολογισµός της  Ωριαίας απόδοσης Φ/Β προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
3.5. ∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών στοιχείων - 
µετρήσεων Φ/Β, τα οποία θα είναι διαθέσιµα εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις καταναλώσεις του προηγούµενου µήνα. 

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια 
4.1. Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ» είναι ίση µε τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως 
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε µέγιστο χρονικό διάστηµα ισχύος τα είκοσι πέντε (25) έτη.
4.2. Στην περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, παύει αυτοµάτως και η ισχύς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 της παρούσας.

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των εκατό (100) ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των εκατό  (100) ευρώ,  που θα καταβάλει ο Πελάτης για την ενεργοποίηση 
του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ», κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στον Άρθρο 2 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος  και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» 
στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού.  ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του 
εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού,  συµπεριλαµβανοµένης και της ελάχιστης ετήσιας καταβολής των τριάντα 

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

η νέα εποχή
στο φωτοβολταϊκό
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5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 
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Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

(30) ευρώ θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό  που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία 
καταβολής του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 

Η έκπτωση επί της καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3, θα 
αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά 
την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Εµπορικού Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε 
Λογαριασµού. 

Πλέον ειδικότερα ο Πελάτης καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα θα λαµβάνει µηνιαίως Ειδικό Ένθετο που 
θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του και το οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον 
υπολογισµό της παρεχόµενης έκπτωσης, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο µηνιαίο Λογαριασµό του Πελάτη.    

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του 

προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3 της παρούσης, επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες 
από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή, 

Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη-Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί προσάρτηµα και ενιαίο µετά της Συµβάσεως Προµήθειας σώµα και αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3, επέρχονται κατά την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σύµβασης Προµήθειας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τον Πελάτη το συνολικό 
ποσό που κατέβαλε για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του, αφαιρουµένων του ποσού που έλαβε από την ΗΡΩΝ 
ως επιδότηση εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος καθώς και του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις µηνιαίες καταναλώσεις 
της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα 
αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη και θα δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς 
τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και δεν 
επηρεάζουν ή αντικαθιστούν  τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 
Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της από .............................................. Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που 
περιγράφεται ανωτέρω και ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ       Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

φορά στο ποσοστό της έκπτωσης που θα επωφελείται στη µηνιαία κατανάλωσή του, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.  
2.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος «ΕΝΑ» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, ο Πελάτης δύναται 
οποτεδήποτε, κατά η διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει οιοδήποτε ποσό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του µε 
ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη συµφωνηµένη Ισχύ της Παροχής του σε kVA. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής του ελάχιστου ποσού διατήρησης ισχύος των προνοµίων του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος για το έτος εντός του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η εκάστοτε καταβολή και στην περίπτωση που είχε ήδη καταβάλει το ελάχιστο ποσό των εκατό(100) ευρώ, τότε η σχετική απαλλαγή 
του Πελάτη µεταφέρεται στο αµέσως επόµενο έτος.  

3. Άρθρο 3: Έκπτωση επί της κατανάλωσης - Τρόπος υπολογισµού.
3.1. Το ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της κατανάλωσης της Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Πελάτης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως  έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που 
θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο:
3.2. Ποσό (€) (Έναντι Κατανάλωσης «ΕΝΑ» + Επιδότηση ΗΡΩΝ) Χ Συντελεστή «ΕΝΑ»Χ Ωριαία απόδοση Φ/β Χ Ωριαία ΟΤΣ = Ποσό (€) Έκπτωσης επί της 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Παροχής.
3.3. Ως «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ», ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος, ορίζεται η 
αντιστοιχία σε ευρώ (€) της ισχύος ενέργειας που αγοράζει βάσει του ποσού που καταβάλει  ο Πελάτης για την ένταξή του και εν συνεχεία για την 
παραµονή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα και συγκεκριµένα ο «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ» προκύπτει ως εξής:
- Για κάθε ένα (1) ευρώ  που καταβάλει ο Πελάτης για την ένταξή του-παραµονή του στο εν θέµατι πρόγραµµα αγοράζει ισχύ ενέργειας 0,001 kW. 
3.4. Η Ωριαία ΤΕΑ (Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς) δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου ΕΧΕ) .............................. ενώ ο 
υπολογισµός της  Ωριαίας απόδοσης Φ/Β προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
3.5. ∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών στοιχείων - 
µετρήσεων Φ/Β, τα οποία θα είναι διαθέσιµα εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις καταναλώσεις του προηγούµενου µήνα. 

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια 
4.1. Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ» είναι ίση µε τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως 
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε µέγιστο χρονικό διάστηµα ισχύος τα είκοσι πέντε (25) έτη.
4.2. Στην περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, παύει αυτοµάτως και η ισχύς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 της παρούσας.

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των εκατό (100) ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των εκατό  (100) ευρώ,  που θα καταβάλει ο Πελάτης για την ενεργοποίηση 
του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ», κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στον Άρθρο 2 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος  και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» 
στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού.  ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του 
εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού,  συµπεριλαµβανοµένης και της ελάχιστης ετήσιας καταβολής των τριάντα 

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 

η νέα εποχή
στο φωτοβολταϊκό
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Στην Αθήνα σήµερα την ........./........../202....., µεταξύ των:  
Α. Aφ’ ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, της/του ..................................................................................................................... του .............................................................., 
κατοίκου ............................................................... επί της οδού ..................................................................................................... αρ. .........., Τ.Κ. 
................., µε Α.Φ.Μ. ............................................................... και ∆.Ο.Υ. ......................................................................., (εφεξής: «Πελάτης») 
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου (συµπληρώνεται εναλλακτικά):
Β. Αφ’ ετέρου δε, της εταιρείας µε την επωνυµία «............................................................................................................................................», µε 
έδρα στ...... ......................................................................................., επί της οδού ........................................................................., αριθ. ........, Τ.Κ. 
.............,  (Α.Φ.Μ.: .............................................................., ∆.Ο.Υ.: ......................................................................), νοµίµως εκπροσωπουµένης για την 
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα ........................................................................................................................, (εφεξής: «Πελάτης») 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι έχουν υπογράψει Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθµός Παροχής .............................................................. 
και Αριθµός Αίτησης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας .............................................................................), (εφεξής καλούµενη η «Σύµβαση»), 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται σε αυτήν. 
Με την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να τροποποιήσουν τη µεταξύ τους Σύµβαση, προκειµένου να συµµετάσχει ο Πελάτης στο 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή «ΕΝεργειακή Ανεξαρτησία SOLAR» (εφεξής καλουµένου για λόγους συντοµίας «ΕΝ.Α. SOLAR»), σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Το Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές 
Παροχές χαµηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  αποκλειστικά στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENER-
OUS HOME» του Προµηθευτή. 
1.2. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Όροι της παρούσας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο  Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, 
επισυνάπτονται στη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ
1.1 της Συµβάσεως. 

2. Άρθρο 2: Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής - Τρόπος υπολογισµού
2.1. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.4 της παρούσας , το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της 
Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει ο Πελάτης για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το 
ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου:
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.») ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τη Συµµετοχή 
του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..

- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85 €/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε Έκπτωση ΕΝ.Α. καθώς και σε κάθε Αγορά ΕΝ.Α. εφαρµόζεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α..

2.2. Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR βάσει Επιδοτήσεως από τον Προµηθευτή: Ειδικά για την περίπτωση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. 
SOLAR µε Επιδότηση από τον Προµηθευτή, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.3 της παρούσης, 
το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. SOLAR που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της Καταναλώσεως της Παροχής του, θα υπολογίζεται βάσει του ποσού  
της Επιδότησης του Προµηθευτή για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται 
κάθε µήνα και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιδότησης του Προµηθευτή θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR (€) = Αγορά ΕΝ.Α. (€) x Συντ. ΕΝ.Α. x Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) x Συντ. Ε x Ωριαία ΤΕΑ
Όπου: 
- Ως Αγορά ΕΝ.Α. (=«Ποσό (€) Αγοράς Έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.»), ορίζεται το συνολικό ποσό που έχει επιδοτήσει ο Προµηθευτής για τη 
Συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α..
- Ως Συντ. ΕΝ.Α. (=«Συντελεστής ΕΝ.Α.»), ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α., ορίζεται η τιµή 
0,00091kW/€. 
- Ως Ωριαία Απόδοση Φ/Β (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι τιµές που λαµβάνονται από τους Πίνακες Ωριαίας Απόδοσης Φ/Β (Α.Π.Ε.), οι οποίοι αναρτώνται 
σε µηνιαία βάση στο site του Προµηθευτή, ανάλογα µε τις µετεωρολογικές µετρήσεις.
- Ως Συντ. Ε (=«Συντελεστής Εξισορρόπησης»), ορίζεται η κυµαινόµενη τιµή εξισορρόπησης της προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α., η οποία ανακοινώνεται άπαξ µέχρι την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα εκάστου µηνός στο site του Προµηθευτή, και θα αφορά 
τις µετρήσεις Α.Π.Ε. του προηγούµενου µηνός.
- Ως Ωριαία ΤΕΑ ορίζεται η Ωριαία Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, η οποία για την χρονική περίοδο 
από 8-7-2022 έως και 1-6-2023 δεν µπορεί να ξεπερνά την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή που έχει οριστεί στα 85€/ΜWh για τα 
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ δυνάµει της υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/70248/2434/6-7-2022, ΦΕΚ Β’ 3517/6-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έξι (6) µηνών της Επιδότησης EN.A. SOLAR , η Έκπτωση ΕΝ.Α. SOLAR που θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, κατά τα 
αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους Όρους 3.2 & 3.3 κατωτέρω, ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ ανά Λογαριασµό.
2.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών που 
αναφέρεται στον Όρο 2.2 ανωτέρω, όλοι οι ως άνω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών 
ωριαίων µετεωρολογικών µετρήσεων και σχετικών υπολογισµών ωριαίας παραγωγής – απόδοσης ενός ή και περισσοτέρων σταθµών ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

my.heron.gr του Προµηθευτή, θα είναι διαθέσιµοι εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις ωριαίες µετρήσεις και τους 
υπολογισµούς ωριαίας παραγωγής - απόδοσης του προηγούµενου µήνα. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα µε σχετική ενηµέρωση του 
Πελάτη, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας my.heron.gr του Προµηθευτή, να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω σταθµών ΑΠΕ, 
όπως και τη θέση του/ων µετεωρολογικού/ών σταθµού/ών µετρήσεων σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του.
2.4. Συµφωνείται ρητά ότι η Έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω, θα παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση της µη ύπαρξης, εκ της Συµβάσεως, ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς τον Προµηθευτή. Πλέον συγκεκριµένα, ο 
Προµηθευτής θα εφαρµόζει την Έκπτωση ΕΝ.Α. αποκλειστικά και µόνο σε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, που δεν 
εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενους Λογαριασµούς και στην περίπτωση που δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 
εφαρµογής της Έκπτωσης ΕΝ.Α. στον εκάστοτε Λογαριασµό κατανάλωσης του Πελάτη, αυτή θα µεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 2.5 
κατωτέρω, στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Πελάτη και θα εφαρµόζεται αθροιστικά µε όλες τις Εκπτώσεις ΕΝ.Α. που δεν εφαρµόστηκαν σε προηγούµενους Λογαριασµούς που εµφάνιζαν 
ληξιπρόθεσµες ανεξόφλητες οφειλές.
2.5. Σε περίπτωση που το ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. του εκάστοτε Λογαριασµού του Πελάτη είναι υψηλότερο του συνόλου των εξής συνολικών 
χρεώσεων του αντίστοιχου Λογαριασµού ήτοι του αθροίσµατος των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων πριν την Έκπτωση ΕΝ.Α., των Ρυθµιζόµενων 
Χρεώσεων, της Χρέωσης ∆ΕΤΕ, της Χρέωσης ΕΦΚ, των Χρεώσεων ∆ήµων καθώς και της Χρέωσης υπέρ ΕΡΤ, το τυχόν υπερβάλλον, κατά τα 
ανωτέρω, ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Συµφωνείται ρητά ότι η πίστωση 
(συµψηφισµός) οιουδήποτε ποσού της Έκπτωσης ΕΝ.Α. σε επόµενους Λογαριασµούς του Πελάτη, θα δύναται να εφαρµόζεται έως τη 
συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµέρα ενεργοποίησης της συγκεκριµένης Έκπτωσης ΕΝ.Α., άλλως θα αποσβένεται. 
2.6. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α SOLAR να εφαρµόζει χρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των κατά τα ανωτέρω υπό 2.3 οριζοµένων 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ή/και ετέρων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της Έκπτωσης 
ΕΝ.Α., όπως αυτός ορίζεται στον Όρο 2.1 ανωτέρω. 

3. Άρθρο 3: Ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR
3.1. Για την ένταξη του Πελάτη στο Πρόγραµµα του Προµηθευτή ΕΝ.Α. SOLAR, ως Πρόσθετο (Add-on) Πρόγραµµα στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME» του Προµηθευτή, απαιτούνται σωρευτικά η σύναψη Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον Προµηθευτή στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η υπογραφή της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 
3.2. Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR: Ειδικά για τους Πελάτες του Προµηθευτή που θα ενταχθούν στο Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας «SOLAR GENEROUS HOME», η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR θα πραγµατοποιηθεί µε επιδότηση της ένταξής τους 
και συγκεκριµένα η συµµετοχή τους στο εν θέµατι Πρόγραµµα θα επιδοτηθεί µε το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00 €) 
(«Επιδότηση ΕΝ.Α SOLAR») από τον Προµηθευτή για την «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α». Ως διάρκεια ισχύος της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR 
ορίζεται το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα 
SOLAR GENEROUS HOME («Ηµεροµηνία Έναρξης»). Η Επιδότηση ΕΝ.Α. SOLAR θα προστίθεται στο εκάστοτε ποσό που ο Πελάτης τυχόν θα 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια των έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR και θα προσµετράται στο ποσό 
της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφεληθεί στην κατανάλωση των έξι (6) πρώτων Λογαριασµών που θα εκδοθούν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας στο SOLAR GENEROUS HOME κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης. Συµφωνείται ρητά ότι στην 
περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει οιοδήποτε ποσό και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο το (συνολικό) ποσό των εκατό ευρώ (100€) 

(30) ευρώ θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό  που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία 
καταβολής του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3, θα 
αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά 
την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Εµπορικού Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε 
Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον ειδικότερα ο Πελάτης καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο εν θέµατι εµπορικό πρόγραµµα θα λαµβάνει µηνιαίως Ειδικό Ένθετο που 
θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του και το οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον 
υπολογισµό της παρεχόµενης έκπτωσης, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο µηνιαίο Λογαριασµό του Πελάτη.    

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του 
προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3 της παρούσης, επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες 
από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή, 
6.2. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη-Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί προσάρτηµα και ενιαίο µετά της Συµβάσεως Προµήθειας σώµα και αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6.3, επέρχονται κατά την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σύµβασης Προµήθειας.
6.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τον Πελάτη το συνολικό 
ποσό που κατέβαλε για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του, αφαιρουµένων του ποσού που έλαβε από την ΗΡΩΝ 
ως επιδότηση εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος καθώς και του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις µηνιαίες καταναλώσεις 
της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα 
αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη και θα δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς 
τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
6.4. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και δεν 
επηρεάζουν ή αντικαθιστούν  τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 
Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της από .............................................. Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που 
περιγράφεται ανωτέρω και ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ       Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

µέχρι και τον δωδέκατο (12ο) µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, δε θα εφαρµόζεται η Έκπτωση ΕΝ.Α. στους 
Λογαριασµούς του από τον 7ο µήνα και εφεξής ενώ κατά τον 12ο µήνα θα παύει αυτοµάτως η ισχύς των Όρων του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR, 
ακόµα κι αν παραµένει ενεργή η Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει καταρτίσει µε τον Προµηθευτή.     
3.3. Με την ενεργοποίηση του Προγράµµατος του Προµηθευτή  ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα υπό τους  Όρους 3.1 & 3.2, θα παρέχεται η Έκπτωση ΕΝ.Α., η οποία θα υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω στο Άρθρο 2 
διαλαµβανόµενα και θα εφαρµόζεται (πιστώνεται) σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό. 
3.4. Συµφωνείται ρητά ότι ως «Ηµέρα Έναρξης» της ενεργοποίησης του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR ορίζεται η Ηµεροµηνία Έναρξης της 
Εκπροσώπησης του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στον Όρο 
3.2 ανωτέρω ενώ η ισχύς των Όρων του  Προγράµµατος  ΕΝ.Α. παύει αυτοµάτως στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της 
σύµβασης προµήθειας του Εµπορικού Προγράµµατος «SOLAR GENEROUS HOME», κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την 
ενεργοποίηση του Προγράµµατος EN.A. SOLAR, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 κατωτέρω.
3.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δύναται, υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 
αποκλειστικά εντός της διάρκειας των τριών (3) πρώτων ετών µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α., να καταβάλει οιοδήποτε 
ποσό για την Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α. µε ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) της 
συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης της Παροχής του [Αγορά ΕΝ.Α. (€) < (1 ÷ Συντ. ΕΝ.Α.) x 0,75 x Την αριθµητική τιµή της Συµφωνηµένης 
Ισχύος Κατανάλωσης (εκφρασµένης σε kW)]. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος 
ΈΝ.Α. ο Πελάτης θα δύναται να αυξήσει τη  Συµµετοχή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα, αποκλειστικώς και µόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης του 
Προµηθευτή. Οιοδήποτε ποσό τυχόν καταβάλει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, αυτό θα προστίθεται στο εκάστοτε συνολικό ποσό που έχει ήδη 
καταβάλει στα πλαίσια της παρούσας και θα προσµετράται κάθε φορά στο ποσό της έκπτωσης που θα επωφελείται στην κατανάλωση του 
εκάστοτε Λογαριασµού, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσης.  

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και την έναρξη της εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME» 
και ισχύει όσο υφίσταται ενεργή Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα καθώς και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα καταβάλει µέχρι και τον 12ο µήνα από την Ηµεροµηνία Έναρξη του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR το ελάχιστο 
ποσό συµµετοχής. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, ωσαύτως υπό την επιφύλαξη των Όρων 3.2 & 3.4 ανωτέρω, να διατηρήσει τις Εκπτώσεις του 
Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR για είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία της τελευταίας καταβολής οιουδήποτε ποσού Συµµετοχής του Πελάτη στο 
Πρόγραµµα ΕΝ.Α. SOLAR εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος ΕΝ.Α. SOLAR  ή έως 
την συµπλήρωση της διαθεσιµότητας των πάρκων Α.Π.Ε., οποιοδήποτε εκ των δύο επισυµβεί πρώτο. Η διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR δύναται να παραταθεί, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πάρκων Α.Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων) 
και κατά την διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, για έως πέντε (5) ακόµα έτη. 
4.2. Συµφωνείται ρητά ότι η διάρκεια ισχύος του εκάστοτε επιµέρους ποσού Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα παρέχεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα, ορίζεται στα είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία καταβολής αυτού µε την επιφύλαξη του Όρου 3.2 ανωτέρω. Πλέον 
συγκεκριµένα, µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία καταβολής από τον Πελάτη του εκάστοτε ποσού για την έναρξη ή/και την 
αύξηση της Συµµετοχής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, το συγκεκριµένο ποσό Έκπτωσης ΕΝ.Α. θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που θα έχει ήδη 
καταβάλλει στα πλαίσια της παρούσας και δεν θα προσµετράται έκτοτε στο ποσό της Έκπτωσης ΕΝ.Α. που θα επωφελείται στην κατανάλωση 
του εκάστοτε Λογαριασµού του που θα εκδοθεί µέχρι την αρχική ή κατόπιν παράτασης λήξης ισχύος του εν θέµατι Προγράµµατος.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΝ.Α. SOLAR)

τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι η διατήρηση της ισχύος των Όρων της παρούσας, προϋποθέτει 
σε κάθε περίπτωση ενεργή Σύµβαση Προµήθειας του Πελάτη στον Προµηθευτή.
6.4. Υπό την επιφύλαξη του Όρου 6.5 κατωτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης - Τροποποίησης, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στον Όρο 6.3 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό 
που τυχόν κατέβαλε για Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α., αφαιρουµένου του συνολικού ποσού των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν στις 
µηνιαίες καταναλώσεις της Παροχής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στους Λογαριασµούς που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσών των εκπτώσεων που του αποδόθηκαν λόγω της επιδότησης του Προµηθευτή, από την έναρξη 
της εκπροσώπησης του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME». Συµφωνείται ρητά ότι η χρέωση των ποσών των 
εκπτώσεων ΕΝ.Α. που αποδόθηκαν στον Πελάτη λόγω της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εφόσον η καταγγελία 
της παρούσας επέλθει αποκλειστικά εντός των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την Έναρξη της Εκπροσώπησης του Πελάτη στο Πρόγραµµα 
ΕΝ.Α. SOLAR. Το τελικό προς επιστροφή ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στο Λογαριασµό 
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί αµέσως µετά την καταγγελία αποκλειστικά και µόνο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης  - Τροποποίησης και θα 
δύναται να συµψηφιστεί µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως.
6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Πρόσθετης Πράξης – Τροποποίησης, εξ υπαιτιότητας του Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στον 
Όρο 6.2 ανωτέρω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη ακέραιο το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης για Αγορά 
έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ευθυνόµενος αποκλειστικά µέχρι του ποσού αυτού για οποιαδήποτε 
ζηµία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα ΕΝ.Α., δεδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 
αγαθό που διαπραγµατεύεται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Το ως άνω αναφερόµενο ποσό θα αποτυπωθεί στον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής το δικαίωµά του να συµψηφίσει το τελικό προς 
επιστροφή ποσό µε οιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη που θα προέρχεται εκ της Συµβάσεως. 
6.6. Συµφωνείται ρητά ότι τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στον Όρο 6.3, είναι ανεξάρτητα και 
δεν επηρεάζουν ή αντικαθιστούν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Συµβάσεως. 

Η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθµό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω και 
ως εκ τούτου όσοι όροι δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ισχύουν ως έχουν στην ανωτέρω Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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φορά στο ποσοστό της έκπτωσης που θα επωφελείται στη µηνιαία κατανάλωσή του, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.  
2.5. Περαιτέρω, συµφωνείται ρητά ότι µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του Προγράµµατος «ΕΝΑ» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, ο Πελάτης δύναται 
οποτεδήποτε, κατά η διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει οιοδήποτε ποσό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του µε 
ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη συµφωνηµένη Ισχύ της Παροχής του σε kVA. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της κατανάλωσής του υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής του ελάχιστου ποσού διατήρησης ισχύος των προνοµίων του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος για το έτος εντός του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η εκάστοτε καταβολή και στην περίπτωση που είχε ήδη καταβάλει το ελάχιστο ποσό των εκατό(100) ευρώ, τότε η σχετική απαλλαγή 
του Πελάτη µεταφέρεται στο αµέσως επόµενο έτος.  

3. Άρθρο 3: Έκπτωση επί της κατανάλωσης - Τρόπος υπολογισµού.
3.1. Το ποσό της έκπτωσης που θα παρέχεται στον Πελάτη επί της κατανάλωσης της Παροχής του θα υπολογίζεται βάσει του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Πελάτης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως  έναντι της κατανάλωσης της Παροχής του και συγκεκριµένα το ακριβές ποσό της έκπτωσης που 
θα παρέχεται κάθε µήνα στην κατανάλωση του Πελάτη θα προκύπτει από τον εξής τύπο:
3.2. Ποσό (€) (Έναντι Κατανάλωσης «ΕΝΑ» + Επιδότηση ΗΡΩΝ) Χ Συντελεστή «ΕΝΑ»Χ Ωριαία απόδοση Φ/β Χ Ωριαία ΟΤΣ = Ποσό (€) Έκπτωσης επί της 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Παροχής.
3.3. Ως «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ», ο οποίος παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος, ορίζεται η 
αντιστοιχία σε ευρώ (€) της ισχύος ενέργειας που αγοράζει βάσει του ποσού που καταβάλει  ο Πελάτης για την ένταξή του και εν συνεχεία για την 
παραµονή του στο εν θέµατι Πρόγραµµα και συγκεκριµένα ο «Συντελεστής Ισχύος ΕΝΑ» προκύπτει ως εξής:
- Για κάθε ένα (1) ευρώ  που καταβάλει ο Πελάτης για την ένταξή του-παραµονή του στο εν θέµατι πρόγραµµα αγοράζει ισχύ ενέργειας 0,001 kW. 
3.4. Η Ωριαία ΤΕΑ (Τιµή Εκκαθάρισης Αγοράς) δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου ΕΧΕ) .............................. ενώ ο 
υπολογισµός της  Ωριαίας απόδοσης Φ/Β προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...
3.5. ∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί για τον ορισµό της εφαρµοζόµενης έκπτωσης θα γίνονται βάσει πραγµατικών στοιχείων - 
µετρήσεων Φ/Β, τα οποία θα είναι διαθέσιµα εντός των πρώτων ηµερών κάθε µήνα και θα αφορούν τις καταναλώσεις του προηγούµενου µήνα. 

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια 
4.1. Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ» είναι ίση µε τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως 
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε µέγιστο χρονικό διάστηµα ισχύος τα είκοσι πέντε (25) έτη.
4.2. Στην περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, παύει αυτοµάτως και η ισχύς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
και επέρχονται τα αποτελέσµατα του Άρθρου 6 της παρούσας.

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των εκατό (100) ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των εκατό  (100) ευρώ,  που θα καταβάλει ο Πελάτης για την ενεργοποίηση 
του Εµπορικού Προγράµµατος «ΕΝΑ», κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στον Άρθρο 2 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος  και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά Έναντι Κατανάλωσης ΕΝΑ» 
στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού.  ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του 
εν θέµατι εµπορικού προγράµµατος και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού,  συµπεριλαµβανοµένης και της ελάχιστης ετήσιας καταβολής των τριάντα 

5. Άρθρο 5: Τιµολόγηση
5.1. Το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650,00) ευρώ της Επιδότησης ΕΝ.Α. SOLAR του Προµηθευτή θα αποτυπωθεί στο Ένθετο που θα 
συνοδεύει τον πρώτο (1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί µετά την έναρξη της Εκπροσώπησης της Παροχής του στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα SOLAR GENEROUS HOME του Προµηθευτή ενώ οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
(1.650,00) ευρώ της Επιδότησης του Προµηθευτή, που τυχόν θα καταβάλει ο Πελάτης για την διατήρηση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος 
ΕΝ.Α. SOLAR, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 3 της παρούσης, θα συµπεριληφθεί άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό 
που θα εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία καταβολής αυτού από τον Πελάτη και θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.». 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ποσό που τυχόν καταβάλει ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση του ΕΝ.Α. SOLAR και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, 
θα αποτυπώνεται ως «Αγορά έναντι Κατανάλωσης ΕΝ.Α.» άπαξ στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής 
του εκάστοτε ποσού από τον Πελάτη. 
5.2. Η έκπτωση επί της Καταναλώσεως της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα υπολογίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω στο Άρθρο 2, 
θα αποτυπώνεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό, είτε στον Τελικό Εκκαθαριστικό, αρχής γενοµένης από τον 
πρώτο (1ο) Λογαριασµό που θα εκδοθεί µετά την «Ηµέρα Έναρξης» του εν θέµατι Προγράµµατος και θα αποτυπώνεται διακριτά στο πεδίο των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εκάστοτε Λογαριασµού. 
5.3. Πλέον του Λογαριασµού, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον  Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του στο ΕΝ.Α. SOLAR, Ειδικό Ένθετο, το 
οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό της παρεχόµενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως 
αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό του. Ειδικότερα, το Ειδικό αυτό Ένθετο θα δύναται ο Πελάτης να το λαµβάνει, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προµηθευτή, είτε µε το Λογαριασµό του σε έγχαρτη µορφή εφόσον ο εκάστοτε Λογαριασµός του αφορά χρονικό 
διάστηµα κατανάλωσης έως και σαράντα πέντε (45) ηµερών  είτε να  λαµβάνει γνώση αυτού και να το εκτυπώνει, εφόσον το επιθυµεί, από τον 
προσωπικό λογαριασµό που θα δύναται να διατηρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα my.heron.gr του Προµηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, µε τον πρώτο 
(1ο) Λογαριασµό Κατανάλωσης, ο Πελάτης θα λάβει για πρώτο φορά το Ειδικό Ένθετο µε το ποσό της επιδότησης του Προµηθευτή.

6. Άρθρο 6: Καταγγελία
6.1. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή 
του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4 της παρούσης, επέρχονται τριάντα 
(30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης προς τον Προµηθευτή. 
6.2. Επίσης ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση είτε  λόγω αλλαγής των επιχειρησιακών του 
λειτουργιών ή/και αναγκών είτε λόγω επέλευσης γεγονότων µη δυνάµενων να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της παρούσας, µε έγγραφη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας προς τον Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται στον Όρο 6.5 της παρούσης, 
επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας αποστολής της έγγραφης καταγγελίας προς τον Πελάτη.   
6.3. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση καταγγέλλεται αυτοµάτως και στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή/και 
λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «SOLAR GENEROUS HOME» κατά τους πρώτους δώδεκα 
(12) µήνες από την έναρξη της εκπροσώπησης στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προµηθευτή εξ 
υπαιτιότητος του Πελάτη, δεδοµένου ότι αυτή προσαρτάται στην ενεργή Σύµβαση του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα προµήθειας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στον Όρο 6.4, επέρχονται κατά την 
Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως στο Εµπορικό Πρόγραµµα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Προµηθευτή «SOLAR GENEROUS HOME». Τα αποτελέσµατα του Όρου 6.4 κατωτέρω επέρχονται και στην περίπτωση που καταγγελθεί η Σύµβαση 
Προµήθειας σε οιοδήποτε Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή που τυχόν προσαρτηθεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη - Τροποποίηση, είτε από 


