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Λόγοι και κίνητρα για την ανάπτυξη ενός σχήματος συμψηφισμού ενέργειας από 
μονάδες ΑΠΕ: 

 

1. Η λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι αρκετά υψηλή (περίπτωση 
Δανίας, Ολλανδίας, Γερμανίας, Κύπρου). 
 

2. Το κόστος της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας να έχει μειωθεί σημαντικά και 
οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο 
παρελθόν (Ελλάδα). 

 

Ανάλογα με την χώρα ισχύουν διαφορετικά κριτήρια, προϋποθέσεις, κατηγορίες συμψηφιζόμενων 
χρεώσεων και κίνητρα για την ένταξη στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα. 

 

Ενδεικτικά:  

• περιορισμός στην εγκατεστημένη ισχύ (3kW, 5kW, 10kW, 100kW, 200kW, 1MW), 

•  διαφορετική τιμολόγηση για τη συμψηφιζόμενη ενέργεια (ανταγωνιστική χρέωση, 
σχετίζεται με ένα σταθερό FIT, διαφορετικό FIT μετά την πρώτη δεκαετία),  

• συγκεκριμένος κύκλος συμψηφισμού (ώρα, έτος, 2έτη, χωρίς όριο),  

• δυνατότητες για εγκαταστάσεις σε διαφορετικά σημεία από την πραγματική κατανάλωση 
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Νομοθετικό πλαίσιο: 

• 31/12/2014: υ.α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/2014) «Εγκατάσταση 
μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006» 

• ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει και ιδίως την παράγραφο 1 του 
άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 14 της 
υποπαραγράφου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ Α΄85) και τροποποιήθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
214) 

• Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ν. 4203/2013 (Α’ 
235) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για έκδοση ΥΑ μετά από Εισήγηση της 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 
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ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1/3 

• Ανάπτυξη φ/β συστημάτων από αυτοπαραγωγούς  για την κάλυψη ιδίων αναγκών 
τους με ενεργειακό συμψηφισμό     

      

      ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το 
φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις 
εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση 

• Δικαίωμα ένταξης: φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (κυριότητα ή νόμιμη χρήση του 
χώρου με έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτη) 
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ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2/3 

 

Ανώτατο όριο ισχύος : 

Α. Διασυνδεδεμένο Σύστημα:  

• 20 kW (ή 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, με ανώτατο όριο τα 500kW) 

• ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος 
σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας έως 100% της συμφωνημένης ισχύος 
κατανάλωσης (με ανώτατο όριο τα 500kW) 

Β. Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά: 

• 20 kW για την Κρήτη (ή 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, με ανώτατο όριο 
τα 50 kW) 

• 10 kW για τα υπόλοιπα νησιά (ή 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, με 
ανώτατο όριο τα 20 kW) 

• ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος 
σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας έως 100% της συμφωνημένης ισχύος 
κατανάλωσης 
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ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3/3 

 

• Σταθερά φ/β στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης 

• Εγκαθίστανται σε κτίρια, γήπεδα ή σε άλλες κατασκευές σύμφωνα με την κείμενη 
πολεοδομική νομοθεσία 

• Περίπτωση κοινόχρηστου κτιρίου: Υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση 
περισσότερων συστημάτων, απαραίτητη η συναίνεση συνιδιοκτητών 

• Απαραίτητη προϋπόθεση: πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών 
προς τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σχηματική απεικόνιση εγκατάστασης 

Α: Απορροφούμενη ενέργεια από το Δίκτυο 
Π: Παραγόμενη ενέργεια 
Ε: Εγχεόμενη ενέργεια προς το Δίκτυο 
Τα Α, Ε μετρώνται από τον μετρητή 2, και το Π από τον μετρητή 1. 

Ε 

Α 

Η συνολική Κατανάλωση Κ προκύπτει ως εξής: Κ= Α + Π – Ε 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διαδικασία ενεργειακού συμψηφισμού - Χρεώσεις 

- Διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας (στον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό ενδέχεται να συμψηφιστεί και μέρος 
χρεωστέας ενέργειας προηγούμενων εκκαθαριστικών λογαριασμών εντός της 
θεωρουμένης ετησίας περιόδου συμψηφισμού) 

- Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις χρεώνονται μόνο στην ποσότητα της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας που δεν συμψηφίζεται σε επίπεδο ενός έτους 

- Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό 
λογαριασμό κατανάλωσης επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της 
εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης 

- Οι ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις (χρεώσεις χρήσης δικτύου & συστήματος) 
υπολογίζονται και χρεώνονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης 
βάσει της πραγματικά απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας 

- Οι χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν.2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως 
κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις 
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Ενεργειακός Συμψηφισμός - Ειδικό πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια 

 

• Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 
στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 στις 
διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 
24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/2014). 

•  Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, κατά το άρθρο 3 
της ΥΑ 2014, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής 
Σύμβασης Συμψηφισμού.  

• Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης και των δύο 
«προγραμμάτων». 
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Κριτήρια για την εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος με συμψηφισμό ενέργειας (1/2) 

 

• Διαστασιολόγηση μεγέθους συστήματος (εγκατεστημένη ισχύς) λαμβάνοντας υπόψη 
την ετήσια ηλεκτρική ενεργειακή κατανάλωση (ιστορικά στοιχεία) 

 

Στόχος: αποφυγή περίπτωσης σημαντικού μεγέθους παραγόμενης ενέργειας που δε 
συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη σε επίπεδο έτους  (καθώς αυτό δεν 
αποζημιώνεται) 

 Κίνητρο ώστε το μέγεθος των kWh της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης να 
καθορίζουν τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ που πρέπει να διαθέτει το Φ/Β σύστημα 

 Εγκατάσταση νέων ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών (π.χ. αντλίες θερμότητας) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο καθορισμό 
της βέλτιστης εγκατεστημένης ισχύς του νέου Φ/Β συστήματος 
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Κριτήρια για την εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος με συμψηφισμό ενέργειας (2/2) 
 

• Υπολογισμός των τελικών αναγκών κατανάλωσης (εισερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
από το δίκτυο) που θα προκύψουν σύμφωνα με το ιστορικό ωριαίο προφίλ 
ηλεκτρικής κατανάλωσης και την εκτίμηση παραγωγής από ένα συγκεκριμένο Φ/Β 
σύστημα 

 

Στόχος: το σχήμα καθίσταται πιο ελκυστικό όσο μεγαλύτερο μερίδιο από την παραγωγή 
του Φ/Β συστήματος χρησιμοποιείται απευθείας (ταυτοχρονισμένα) για την κάλυψη της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης. 

 Κίνητρο για διαμόρφωση των αναγκών ηλεκτρικής κατανάλωσης σύμφωνα με τις 
χρονοσειρές παραγωγής από τα Φ/Β συστήματα.  

 Ενδεικτικά θα πρέπει να επιτυγχάνεται συνολικά σε επίπεδο έτους 35-40% 
ταυτοχρονισμένη κάλυψη της κατανάλωσης από την παραγωγή (μικρότερα ποσοστά 
αποδεκτά όταν είναι μικρός ο λόγος της συνολικής παραγωγής προς τη συνολική 
κατανάλωση). 

 Πιθανό σενάριο επιλογής ενός μικρότερου συστήματος (kW) από το βέλτιστο σε 
επίπεδο ετήσιας κατανάλωσης το οποίο όμως επιτυγχάνει υψηλότερο ποσοστό 
ταυτοχρονισμένης παραγωγής με κατανάλωση. 
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Οικονομική αξιολόγηση συστήματος: 

 

• Συνολική συμψηφιζόμενη ενέργεια : κέρδος από την αποφυγή της ανταγωνιστικής 
χρέωσης που προκύπτει για τη συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής 
ενέργειας 

• Συνολική ταυτοχρονιζόμενη ενέργεια : κέρδος από την αποφυγή των 
ρυθμιζόμενων μονοπωλιακών χρεώσεων (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση 
Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και του ΕΤΜΕΑΡ 

• Κέρδος από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων 
μονοπωλιακών χρεώσεων  

 

 Θεωρητικό ισοδύναμο feed-in-tariff σημαντικά υψηλότερο από τα ισχύοντα 

 Λιγότερο ελκυστικό για ετήσιες ηλεκτρικές καταναλώσεις μικρότερες από 5000kWh 

 Ιδιαίτερα ελκυστικό για καταναλώσεις που οδηγούν σε συστήματα εγκατεστημένης 
ισχύος πάνω από 10kW (προϋπόθεση η ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για την 
εγκατάσταση) και σε εμπορικούς/βιομηχανικούς καταναλωτές που μπορούν να 
επιτύχουν και μεγαλύτερα μεγέθη ταυτοχρονισμένης παραγωγής με κατανάλωση. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

 

• Συμβαλλόμενοι: Αυτοπαραγωγός και Προμηθευτής 

• Διάρκεια: 25 έτη 

• Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης φ/β συστήματος 

• Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή λύεται η σύμβαση και επισυνάπτεται νέα για 
το υπόλοιπο των 25 ετών μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή. 

• Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένο το φ/β σύστημα, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται 
αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που 
απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

papadogiannia@eka.ypeka.gr 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  1/2 
 

      Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ 
(Τοπική Υπηρεσία της περιοχής), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

1. στοιχεία του αυτοπαραγωγού 

2. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

3. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών 

4.  στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό 
σύστημα, καθώς και τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των 
προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα 
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•  Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός 
ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που 
περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει 
για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.  

•  Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης 
μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του ΔΕΔΔΗΕ και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. 

•  Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός ενός (1) 
μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα 
έργα Δικτύου. 

•  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη 
Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι 
συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Η υπογραφή της Σύμβασης 
Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος. 

• Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φ/β συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς 
τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία της περιοχής) 
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