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Ορισμοί για τον ενεργειακό συμψηφισμό 

Εικονικός Συμψηφισμός 

Νοείται ως ο ενεργειακός 
συμψηφισμός της 

παραγόμενης ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σταθμό με την 
καταναλωθείσα ενέργεια από 

μία ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις κατανάλωσης 
του αυτοπαραγωγού, χωρίς 

όμως να υφίσταται ο 
περιορισμός η εγκατάσταση 

παραγωγής να είναι στον ίδιο 
ή όμορο χώρο με την 
εγκατάσταση και να 

συνδέεται ηλεκτρικά μ’αυτή. 

Απλός συμψηφισμός  

Ο κλασσικός ενεργειακός 
συμψηφισμός που 

εφαρμόζεται από το 2015 
(ΥΑ/ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461) και 

νοείται ως ο ενεργειακός 
συμψηφισμός της 

παραχθείσας ενέργειας από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

με την καταναλωθείσα 
ενέργεια στις εγκαταστάσεις 
του αυτοπαραγωγού, μέσω 

της ίδιας παροχής. 



Κοινά σημεία απλού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 

Η κυριότητα ή η νόμιμη χρήση 
του χώρου εγκατάστασης του 
φωτοβολταϊκού σταθμού, με 
συναίνεση του ιδιοκτήτη σε 
περιπτώσεις μίσθωσης 

Η προϋπόθεση 
εξόφλησης των 
εκδοθέντων 
λογαριασμών ρεύματος 
ή η ένταξή τους σε 
διακανονισμό 

Η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς σύνδεσης (3 
μήνες) 

Η δυνατότητα μετάβασης 
από το Ειδικό πρόγραμμα 

στεγών στον ενεργειακό 
συμψηφισμό 

Η διάρκεια των 
Συμβάσεων 

Συμψηφισμού (25 έτη) 

Η αυτοδίκαιη λύση της 
Σύμβασης Συμψηφισμού με την 

αλλαγή Προμηθευτή, με 
έκτακτη εκκαθάριση και 

καταμέτρηση της παραγωγής 
και κατανάλωσης, καθώς και τη 
σύναψη  νέας Σύμβασης για το 

διάστημα που υπολείπεται 



Μέθοδοι εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 

Συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας 
από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό με την 
καταναλισκόμενη ενέργεια από 
περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις 
κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού  σε 
απομακρυσμένες θέσεις 

Συμψηφισμός της παραγόμενης 
ενέργειας από έναν 
φωτοβολταϊκό σταθμό με την 
καταναλισκόμενη ενέργεια από 
μία κατανάλωση του 
αυτοπαραγωγού  σε θέση 
απομακρυσμένη της θέσης 
εγκατάστασης της παραγωγής 

Συμψηφισμός της παραγόμενης 
ενέργειας από έναν φωτοβολταϊκό 

σταθμό με την καταναλισκόμενη 
ενέργεια από περισσότερες της μίας 

εγκαταστάσεις κατανάλωσης του 
αυτοπαραγωγού , εκ των οποίων μία 
βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με 

την εγκατάσταση παραγωγής 



Δικαιούχοι ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

 
 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που 

επιδιώκουν κοινωφελείς ή 
άλλου δημοσίου 

ενδιαφέροντος σκοπούς 
γενικής ή τοπικής εμβέλειας. 

 
 
 

 

 
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων του 

Ν.3874/2010. 



Προϋποθέσεις ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

Η ύπαρξη ενεργού, 
μόνιμης (όχι 

εργοταξιακής) παροχής 
κατανάλωσης στην 

επωνυμία του 
αυτοπαραγωγού 

Κυριότητα του 
αυτοπαραγωγού ή 

νόμιμη χρήση επί του 
χώρου εγκατάστασης του 
φωτοβολταϊκού σταθμού  

Εξόφληση των 
λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας του οικείου 

Προμηθευτή για όλες τις 
συμψηφιζόμενες 

παροχές ή ένταξή τους 
σε καθεστώς 

διακανονισμού 

Οι παροχές κατανάλωσης και 
παραγωγής πρέπει να είναι στην 

ίδια επωνυμία, να εκπροσωπούνται 
από τον ίδιο Προμηθευτή, να 

συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης, 
να βρίσκονται στην ίδια Π.Ε, να μην 

υπεισέρχονται στη διενέργεια 
άλλου συμψηφισμού και ειδικά για 
αγρότες αυτοπαραγωγούς όλες οι 

καταναλώσεις να αφορούν 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

 



Όρια ισχύος για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

Για την Πελοπόννησο (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος στα κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς Πελοπόννησο) και στο 
τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού 
περιορίζεται στα 20kW. 

 
 
 

Διασυνδεδεμένο 
Δίκτυο 

 
 
 

Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά 

Μέχρι 20kW  ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του 
συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων, εφόσον το τελευταίο μέγεθος 
υπερβαίνει τα 20kW. 

Μέχρι 10kW  (για την Κρήτη 20kW) ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της 
συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων, 
εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10kW (για την Κρήτη 20kW) . 

Για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν 
κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή 
τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να 
ανέρχεται έως το 100% του αθροίσματος της Σ.Ι των συμψηφιζόμενων 
παροχών. 

Η μέγιστη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500kW. 

Για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν 
κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 
εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται 
έως το 100% του αθροίσματος της Σ.Ι των συμψηφιζόμενων παροχών. 

Η μέγιστη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 20kW (50kW για την Κρήτη), 
ενώ στην περίπτωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου  η ισχύς 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 100kW (300kW για την Κρήτη),  



Διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
(ανταγωνιστικές χρεώσεις) 

2ος Εκκαθαριστικός 
Λογαριασμός 

1ος Εκκαθαριστικός 
Λογαριασμός  

Νος Τελικός Εκκαθαριστικός 
Λογαριασμός , στην τριετία 

εκκαθάρισης 

Διαφορά: A-E >0 -> Χρεωστέα Ενέργεια  

Μέτρηση 
Αποροφηθείσας 
ενέργειας από το 

Δίκτυο(Α) 

Μέτρηση 
Εγχυθείσας 

ενέργειας (Ε) 

Μέτρηση 
Αποροφηθείσας 
ενέργειας από το 

Δίκτυο (Α) 

Μέτρηση 
Εγχυθείσας 

ενέργειας (Ε) 

Μέτρηση 
Εγχυθείσας 

ενέργειας (Ε) 

Μέτρηση 
Αποροφηθείσας 
ενέργειας από το 

Δίκτυο (Α) 

Διαφορά: A-E <0 -> Ενέργεια προς συμψηφισμό (Σ)  

Διαφορά: A-E-Σ>0 -> Χρεωστέα Ενέργεια  

Διαφορά: A-E -Σ<0 -> Ενέργεια προς συμψηφισμό (Σ) 



Διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
(ρυθμιζόμενες χρεώσεις) 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για καθεμία εκ 
των παροχών καταναλώσεων 
υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό 
λογαριασμό με βάση την απορροφηθείσα 
από το Δίκτυο ενέργεια. 

Οι καταναλώσεις συνδέονται ηλεκτρικά με τον 
φωτοβολταϊκό σταθμό. 

Οι καταναλώσεις δεν συνδέονται ηλεκτρικά με 
τον φωτοβολταϊκό σταθμό. 

Για την κατανάλωση που συνδέεται ηλεκτρικά με το 
φωτοβολταϊκό σταθμό και τις ιδιοκαταναλώσεις του 
σταθμού: 

  οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται βάσει της 
πραγματικά καταναλωθείσας ενέργειας 

  οι λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις  βάσει της 
απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας. 

σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.  

Για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις  οι 
ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε 
εκκαθαριστικό λογαριασμό με βάση την  
απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια 
 
 



Διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού 

Από τον αυτοπαραγωγό υποβάλλονται στον Προμηθευτή με τον οποίο είναι 
συμβεβλημένες οι καταναλώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού. Η σύμβαση αυτή, μετά το πέρας των 

εργασιών του φωτοβολταϊκού σταθμού, συνυποβάλλεται μαζί με τα 
υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, για τη σύνδεση. 

Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός μηνός από την 
υπογραφή της Σύμβασης σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα 
Δικτύου, διαφορετικά ολοκληρώνεται εντός του καθοριζόμενου στη 

σύμβαση σύνδεσης χρονικό διάστημα. 

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσφοράς σύνδεσης, 
ο ενδιαφερόμενος αυτοπαραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε τα απαραίτητα για αυτό το στάδιο δικαιολογητικά, διαφορετικά 

μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας η προσφορά λήγει. 

Τα αιτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών εξετάζονται και εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, εκδίδεται 

προσφορά σύνδεσης με τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους των 
απαιτούμενων έργων σύνδεσης. 

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγών που συνδέονται στο Δίκτυο 
ΧΤ (σταθμοί με ισχύ μέχρι 100kW), οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες 

Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ενώ για σταθμούς με ισχύ άνω των 100kW οι 
αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Περιφερειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Αίτηση  
Αυτοπαραγωγού 

Εξέταση αιτήματος 
και έκδοση προσφοράς 

όρων σύνδεσης 

Υπογραφή σύμβασης  
σύνδεσης (ΔΕΔΔΗΕ) 

    

Κατασκευή των έργων  
σύνδεσης (ΔΕΔΔΗΕ) 

 

Σύνδεση του σταθμού 
 του αυτοπαραγωγού 



Εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τον εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό 

 
Από 14.07.2017 έχει ξεκινήσει από τις Περιοχές και τις 
Διευθύνσεις Περιφερειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, η υποδοχή 
αιτημάτων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από 
ενδιαφερόμενους αυτοπαραγωγούς 

Η υποβολή των αιτημάτων πραγματοποιείται  
με τυποποιημένα έντυπα που είναι αναρτημένα στον 

ιστότοπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

Πληροφοριακό υλικό για τον εικονικό ενεργειακό 
συμψηφισμό και ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν την 

τρέχουσα δυνατότητα του Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την 
απορρόφηση ισχύος από σταθμούς, είναι αναρτημένο στον 

ιστότοπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 



Πάτρα, 17 Μαρτίου 2018 


