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Νομοθεσία: Πως φθάσαμε ως εδώ 

 
I. Υ.Α.οικ. 5219 (ΦΕΚ Δ΄ 114/17-2-2004): «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας δόμησης απαιτείται έγκριση εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά»                      

II. Ν. 3468 (ΦΕΚ 129/27-06-2006): «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.»  

III. Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464/3-12-2008): «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.»  

IV. Ν. 3734 (ΦΕΚ 8/28-01-2009): «Προώθηση της συμπαραγωγή δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.» 

V. Υ.Α. 29116 (ΦΕΚ 344/20-07-2009): «Έγκριση  ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 π.δ. 
(ΦΕΚ 270/τ.Δ’/ 31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου π.δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 
181/τ.Δ΄/1985). Οροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KWp στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων» 

VI. N. 3851 (ΦΕΚ 85/04-06-2010): «Επιτάχυνση της  ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

VII. Υ.Α. 36720 (ΦΕΚ 376/6-9-2010): «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.» 

VIII. Υ.Α. 168040 (ΦΕΚ 1528/7-9-2010): «Καθορισμός κριτιρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.» 

IX. Υ.Α. 40158 (ΦΕΚ 1556/22-92010): «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.» 

 • Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 
 ΦΕΚ 1079Β’/4-6-2009 
• Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
 ΦΕΚ 1557Β’/22-9-2010 
• Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
 ΦΕΚ 2317Β’/10-8-2012 



Νομοθεσία: Πως φθάσαμε ως εδώ 

 

• Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013) Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις 

• ΥΑ(24461/30-12-2014) Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από 
αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας 

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 
ΦΕΚ 1079Β’/4-6-2009 
Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
ΦΕΚ 1557Β’/22-9-2010 
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
ΦΕΚ 2317Β’/10-8-2012 



Υπάρχουσα Κατάσταση: Τι αντιμετωπίζει η αγορά 

 

 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά 
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.  

Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της 
αγοράς ήταν μόλις 1,5% της αντίστοιχης του 2013) 

χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο. Αιτία 
υπήρξε η καταστροφική πολιτική που ακολουθήθηκε, σε 
μια προσπάθεια να διορθωθούν παλαιότερες θεσμικές 
αστοχίες. 

 Παρόλα αυτά και, λόγω της πρότερης εντυπωσιακής 
ανάπτυξης το καταναλωτικό ενδιαφέρον παραμένει 
εστιασμένο σε αυτή τη μορφή ΑΠΕ. 



Υπάρχουσα Κατάσταση: Τι αντιμετωπίζει η αγορά 

 

 Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο να επιτύχει τον στόχο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που έχει θέσει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, 
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 

Συγκεκριμένα το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική 
ενεργειακή παραγωγή της Ελλάδας ήταν 15% για το 2013, ενώ ο στόχος για 
το 2020 είναι 18%.  

Τρία από τα 28 κράτη της Ένωσης έχουν ξεπεράσει ήδη τους στόχους τους. 
Η Σουηδία (κατάφερε ήδη από το 2013 να παράγει το 52,1%), η Βουλγαρία 
και η Εσθονία 

Το 2014, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7% των αναγκών της χώρας σε 
ηλεκτρική ενέργεια, περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ,  

  φέρνοντας την Ελλάδα (για δεύτερη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση 
διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας. 

 



Υπάρχουσα Κατάσταση: Τι αντιμετωπίζει η αγορά 

 

 • Θέσεις εργασίας 
Ετήσια μεταβολή απασχολούμενων στον χώρο των Φ/Β 

 

 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 • Η επόμενη μέρα στην αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά και στην 
αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, «ακούει» στο όνομα Net 
Metering. 

• Το Net Metering είναι μια πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

• Οι καταναλωτές που κατασκευάζουν μια μικρή μονάδα ΑΠΕ θα 
μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη 
ενέργεια. Ο καταναλωτής πιστώνεται την περίσσεια ενεργείας που 
παράγει, χρησιμοποιώντας ως αποθήκη το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την ενέργεια, 
που κατανάλωσε αφού αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια. 

 Ξεκίνησε το 1980 δειλά από την Αμερική και τις μικρές Α/Γ και ήδη το 1998, το Net Metering είχε εφαρμοστεί σε 22 πολιτείες των 
ΗΠΑ, ενώ το 2005 με ομοσπονδιακό νόμο, όλες οι εταιρείες ηλεκτρισμού της χώρας, υποχρεώθηκαν να δίνουν αυτή τη 
δυνατότητα στους συνδρομητές τους. Στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πιλοτικά το Net Metering, ήταν η Δανία, το 
1998, μονιμοποιώντας το εν έτει 2005. Εκτός από τη Δανία, το Net Metering, εφαρμόζεται με επιτυχία και στην Κύπρο, στο 
Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, την Γερμάνια όπως επίσης σε Αυστραλία, Ισραήλ, Καναδά Τουρκία κλπ. 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 • Πλεονεκτήματα για ΔΕΔΔΗΕ 
• Δημιουργία μικροδικτύων που λειτουργούν πολύ κοντά στην 

εκάστοτε κατανάλωση και στην ίδια τάση (ΧΤ/ΜΤ) με τον 
εκάστοτε παραγωγό. Η δυνατότητα αυτή ελαττώνει την χρήση 
γραμμών υψηλής τάσης και των μετασχηματιστών, μειώνοντας 
ακόμα περισσότερο το συνολικό κόστος. 

• Το προφίλ παραγωγής των Φ/Β ταυτίζεται με το προφίλ 
ζήτησης ενέργειας από το Δίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό, για 
παράδειγμα, ότι στη Γερμανία, τις ώρες μεγάλης διείσδυσης 
των φωτοβολταϊκών οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα, προς 
όφελος βέβαια κυρίως των μεγάλων καταναλωτών, δηλαδή 
της βιομηχανίας. 

• Η περίσσεια ενέργειας που τυχόν παράγεται ΔΕΝ 
αποζημιώνεται αλλά πιστώνεται στον αντίστοιχο ειδικό 
λογαριασμό (α40 Ν2773/99) 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

  Εξοικονόμηση ορυκτών 
καυσίμων 

 Εξοικονόμηση μεταφοράς και 
διανομής 

 Εξοικονόμηση ηλεκτρικών 
απωλειών 

 Εξοικονόμηση διαχείρισης δικτύου 

 Εξοικονόμηση από δικαιώματα 
εκπομπών CO2 

• Κόστος διαχείρισης 
προγράμματος 

• Μείωση οριακής 
τιμής 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 • Πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή 
 Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική 

ενέργεια,  
 προστατεύει τον καταναλωτή από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί 

να προκαταβάλει το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των ΦΒ. 
 Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια 

δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα 
που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης, η οποία αργότερα 
μπορεί να μειωθεί. 

 Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές 
προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθιστούν το Net Metering μια 
συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη 
μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων. 

 Το Net Metering όμως, μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, 
αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των 
πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. 

 Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης και να 
καταστήσει κάθε σπίτι ουσιαστικά αυτόνομο 

 Οι βιομηχανικοί καταναλωτές μειώνουν δραστικά το κόστος λειτουργίας τους ίσως 
επενδύοντας ξανά στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 ΝΠΔΔ ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας τους μειώνοντας έτσι κατά συνέπεια 
τις ανάγκες σε φορολογικά ή άλλα έσοδα 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 Πλεονεκτήματα για την αγορά: 
• Επαναδραστηριοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον χώρο των ΑΠΕ. 
• Μείωση της ανεργίας  
• Αύξηση εσόδων στον Ενεργειακό-Κατασκευαστικό κλάδο χωρίς κρατικοδίαιτα προγράμματα 

ή οποιαδήποτε επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
• Ευκαιρία κατάρτισης σταθερού προγράμματος και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

1. Τι γίνεται με το ΕΣΠΑ; 
2. Τι θα γίνει με τον Φ.Π.Α.; 
3. Γιατί αυτός ο Περιορισμός ισχύος; 
4. Πως θα γίνετε η Χωροθέτηση; 
5. Γίνεται Απομακρυσμένη Εγκατάσταση; 
6. Πότε θα έρθουν οι Μικρές Α/Γ; 
7. Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ ή «ενημέρωση εγκατάστασης»; 
8. Πότε θα αλλάξουν πάλι οι διατάξεις για τις ΑΠΕ; 
9. Πότε θα δεχθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις; 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 ΕΣΠΑ: Τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει τις ΑΠΕ στο business plan τους? 

 

 

 

o  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα ξενοδοχειακές αγροκτηνοτροφικές και βιομηχανικές 

επιχειρήσεις που αδυνατούν να φτάσουν στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ καθώς δεν μπορούν να 

συνδεθούν με το δίκτυο Χ/Τ ή Μ/Τ 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Φ.Π.Α.: Πως πρέπει να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής και παραγωγός 

ηλεκτρικής ενέργειας; 

 

Καθώς στις επιχειρήσεις ισχύει ο συμψηφισμός του. Θα έχουν 

ανάλογη αντιμετώπιση οι οικιακοί καταναλωτές; 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Περιορισμός ισχύος: Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η απαιτούμενη ενέργεια του καταναλωτή αλλά η συμφωνημένη ισχύς κατανάλωσης; 

o Για έναν οικιακό καταναλωτή το όριο των 20KWp συνάδει με την πρακτική, την απαιτούμενη καταναλισκόμενη ενέργεια και με την ανάγκη 

παροχής κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ίσως θα έπρεπε να είναι αυστηρότερο το όριο για αυτό το λόγο. Π.χ. Αν μπορείς να παράγεις 

30.000 KWh ετησίως μπορείς να τις δαπανάς σε υπερβολική χρήση κλιματιστικών μονάδων κτλ. Αντίθετα αν μπορείς να έχεις μέχρι 10.000 

KWh εξοικονομείς και τις υπόλοιπες οικιακές καταναλώσεις.) 

o Αντίθετα σε βιομηχανικούς καταναλωτές, ξενοδοχειακές ή άλλες τουριστικές μονάδες ή αγροκτηνοτροφικές μονάδες, η ηλεκτρική ενέργεια 

είναι πρώτη ύλη ή παραγωγικό εργαλείο. Σε αυτή την περίπτωση η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν δεδομένη και απαραίτητη 

και δύσκολα είναι εφικτό κάποιος να την περιορίσει. Ίσως λοιπόν είναι χρησιμότερη μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης της μονάδας ή ακόμη 

και χρήση του πραγματικού ιστορικού καταναλώσεων για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης τιμής εγκατεστημένης ισχύος. (π.χ. δυο 

πανομοιότυπα ξενοδοχεία. Το ένα λειτουργεί  μόνο την θερινή σεζόν ενώ το άλλο για όλο το χρόνο. Η συμφωνημένη ισχύς των δύο είναι ίση 

αλλά προφανώς οι ανάγκες του δεύτερου σε ενέργεια είναι πολύ μεγαλύτερες. Παρόμοια παραδείγματα μπορούμε να συναντήσουμε και σε 

βιομηχανίες με παρόμοιο εξοπλισμό αλλά διαφορετικές ώρες χρήσης αυτού) 

o Με δεδομένο πως ισχύουν οι αρχές της οικονομίας κλίμακας, κάποιος θα προτιμούσε εγκατάσταση ενός λίγο μεγαλύτερου συστήματος για την 

κάλυψη όλων των αναγκών του παρά ενός μικρού συστήματος όπου θα κάλυπτε μόνο ένα μέρος αυτών. 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Χωροθέτηση: Η από 30/12/14 Υ.Α. αναφέρεται σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 
κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 

• Κατά το «Ειδικό πρόγραμμά ανάπτυξης Φ/Β         
συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως                          
σε δώματα και στέγες κτιρίων», υπάρχουν σαφείς                    
περιορισμοί για την χωροθέτηση των Φ/Β πάνελ.                      
(0.50 m από όρια δώματος, όγκος στέγης κτλ.). Επίσης ορίζεται η απαλλαγή 
υποχρέωσης έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Με το καθεστώς του net 
metering αυτό συνεχίζει να ισχύει ή αναφερόμαστε σε γενικές πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και ερμηνείες με ότι αυτό συνεπάγεται; Βέβαια η πρόσφατη ΥΑ αναφέρει 
συστήματα επί κτιρίων, εδάφους, άλλων κατασκευών περιλαμβανομένων και αυτών 
του πρωτογενούς τομέα. Μάλλον οι διευκρινήσεις είναι απαραίτητες 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Απομακρυσμένη Εγκατάσταση: Θα μπορούσε κάποιος να δανειστεί ενέργεια από ένα 

απομακρυσμένο σύστημα; 

 

 

o Στην πρόσφατη ΥΑ αναφέρεται ρητά πως κάθε Φ/Β σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με 

έναν μετρητή κατανάλωσης. Θα ήταν δυνατόν μια απομακρυσμένη εγκατάσταση σε κάποιον 

ενεργειακά ευνοϊκότερο χώρο από κάποιον καταναλωτή; Αυτό καθώς ούτως ή άλλως ο 

διαχειριστής του δικτύου εγκαθιστά πρόσθετο μετρητή αλλά και καθώς υπάρχει η δυνατότητα 

εγκατάστασης συστήματος όχι μόνο από ιδιοκτήτη αλλά και από χρήστη ακινήτου. 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Μικρές Α/Γ: Καθυστέρηση προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών.  

 

 

 

o Παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες της ΕΛΕΤΑΕΝ και του χώρου των ΑΠΕ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα 

που σύμφωνα με τον νόμο 4203/13 όφειλε να έχει ανακοινωθεί έως την 30η Ιουνίου 2014. 

o Η χαρακτηριστική λειτουργία των μικρών Α/Γ μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών του 

net metering. (πχ αγροκτηνοτροφικές μονάδες, απομακρυσμένες κατοικίες με αντίξοο προσανατολισμό κτλ) 

o Το πρόγραμμά του net metering ουσιαστικά παραμένει λειψό χωρίς την ενσωμάτωση του εύρους των ΑΠΕ, πόσο μάλλον 

των μικρών Α/Γ για τις οποίες η νομοθεσία έχει προβλέψει ήδη. 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ: Έχει ο διαχειριστής δικαίωμα άρνησης σύνδεσης; 

 

 

o Εφόσον μια αίτηση είναι πλήρης, νόμιμη και σύμφωνη με την πρόσφατη ΥΑ, έχει δικαίωμα ο ΔΕΔΔΗΕ να αρνηθεί την σύνδεση για 

λόγους «επάρκειας» δικτύου; Και σε τι βαθμό αυτό μπορεί να γίνει από τον διαχειριστή ΜΔΝ; 

o Μετά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και κυρίως της διεσπαρμένης παραγωγής από Φ/Β, ο διαχειριστής έχει εικόνα του δικτύου σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Ξέρουμε αν και πόσο έχει επιβαρύνει ή βελτιώσει αυτή η κατάσταση το δίκτυο; 

o Μια βεβαιότητα από την πλευρά αυτή σίγουρα θα βοηθήσει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και κυρίως των ΦΒ στις νέες ή ριζικά 

ανακαινιζόμενες κατοικίες. Αυτό θα βελτιώσει πολύ την εικόνα του αστικού ιστού σε σχέση με τις «σχεδόν άναρχες» κατασκευές στα 

δώματα . 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Πότε θα αλλάξουν πάλι οι διατάξεις για τις ΑΠΕ; 

o Αυτή η ερώτηση αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά. Αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης στους 

θεσμούς, τους διαχειριστές και τις αρχές που καθορίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια 

καταφέραμε να απαξιώσουμε ότι χτίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι κι αν καταφέραμε να πετύχουμε το 20-20-20; Ο 

απόηχος στην αγορά είναι αμφιβολία και αμφισβήτηση. Αυτό καθώς συνεχείς ρυθμίσεις, τροποποιήσεις και η απουσία 

συνέπειας (βλέπε καθυστέρηση Net metering και μικρές Α/Γ) αποτρέπουν τους επενδυτές ή και απλούς 

συνειδητοποιημένους καταναλωτές να στραφούν προς τις ΑΠΕ. 

o Οπότε μπορούμε να πούμε πως ήρθε η σταθερότητα στον χώρο ή περιμένουμε ακόμη μια πλειάδα ερμηνευτικών 

εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων; 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Πότε θα δεχθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις; 

o Από τη στιγμή που το καθεστώς του Net metering είναι επαρκώς ορισμένο, τι καθυστερεί την 

εφαρμογή του; 

o Θα τοποθετηθούν δύο νέοι μετρητές διπλής κατεύθυνσης. Προβλέπεται να τοποθετείται 

ένας μόνο μετρητής διπλής ενέργειας όπου οδηγούμαστε σε ηπιότερη παρέμβαση; 

o Πόσο θα είναι η επιβάρυνση του καταναλωτή με τα τέλη σύνδεσης; 

o Τι θα συμβεί με τους εποχιακούς καταναλωτές; Το ΦΒ σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με το 

Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ όλο το έτος ή μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας; 

 



Χρηματοδοτικά εργαλεία: Οικονομικοί τρόποι προσέγγισης 

• ΕΣΠΑ: Μπορεί να ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες για ενεργειακές 
αναβαθμίσεις και εγκατάσταση ΑΠΕ; 

• Επιδότηση εξοπλισμού ή απασχόλησης: Καθώς το net-metering 
είναι win-win situation, θα μπορούσε να επιδοτηθεί η αγορά 
εξοπλισμού ή να ενισχυθεί η απασχόληση για αυτόν τον τομέα; 

• ΔΑΝΕΙΟ: Η τράπεζα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εισροή 
χρημάτων όπως με το προηγούμενο πρόγραμμα, μπορεί να δανείσει 
τους καταναλωτές για να καλύψουν το κόστος του προγράμματος; 

• Εξ’ οικονομώ: Από τη στιγμή που βελτιώνεται η ενεργειακή 
ταυτότητα του κτιρίου, κάνοντας το ίσως και κτίριο μηδενικής 
κατανάλωσης, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μιας τέτοιας 
αναβάθμισης; 



Παραδείγματα: Ενδεικτικές εφαρμογές 

• Οικιακή εγκατάσταση χωρίς σύστημα θέρμανσης 
• Κατοικία με μονοφασική παροχή 8KW 

• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 6.000 KWh 

• Ετήσια Απόδοση Φ/Β εγκατάστασης 1.500 KWh/KWp 

• Απαιτούμενη ισχύς Φ/Β συστήματος   

   6.000 KWh / 1.500 KWh/KWp = 4KWp  

 



Παραδείγματα: Ενδεικτικές εφαρμογές 

• Οικιακή εγκατάσταση ΜΕ σύστημα θέρμανσης (Α/Θ) 
• Η προηγούμενη κατοικία 

• Εγκαθιστά Α/Θ ισχύoς 9 KW και απόδοση 3.5  

• ηλεκτρική ισχύς 9/3.5= 2.6 KW 

• Κύκλος λειτουργίας 600 ώρες/έτος 

• Ετήσια κατανάλωση 600h*2.6KW= 1.560 KWh 

• Άρα έχουμε συνολική κατανάλωση 6.000+1.560=7.560 KWh 

• Το απαιτούμενο Φ/Β σύστημα έχει ισχύ 5.04 KW ή προσεγγιστικά 5.00 KW 
για να περιοριστούμε σε μονοφασική παροχή 

 



Παραδείγματα: Ενδεικτικές εφαρμογές 

• Βιομηχανική με 50% ισχύ 

 
• Βιομηχανική παροχή συμφωνημένης ισχύος 250KW 

• Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς Φ/Β συστήματος 250 KW*50%= 125 KWp 

• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 108.000 KWh 

• Ετήσια Απόδοση Φ/Β εγκατάστασης 1.500 KWh/KWp 

• Απαιτούμενη ισχύς Φ/Β συστήματος   

   108.000 KWh / 1.500 KWh/KWp = 72KWp  

 

 

 

 



Παραδείγματα: Ενδεικτικές εφαρμογές 

• Βιομηχανική που να μην επαρκεί η ισχύς 
• Βιομηχανική παροχή συμφωνημένης ισχύος 250KW 

• Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς Φ/Β συστήματος 250 KW*50%= 125 KWp 

• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 290.000 KWh 

• Ετήσια Απόδοση Φ/Β εγκατάστασης 1.500 KWh/KWp 

• Απαιτούμενη ισχύς Φ/Β συστήματος   

  290.000 KWh / 1.500 KWh/KWp = 193KWp  

 Σημειώνουμε πως αν το Φ/Β σύστημα δεν έχει την απαραίτητη απόδοση λόγω 
προσανατολισμού ή σκιάσεων κι αν η βιομηχανία λειτουργεί αρκετές ώρες με 
μεγάλα ηλεκτρικά φορτία, το Φ/Β σύστημα ΔΕΝ επαρκεί να καλύψει όλες τις 
ενεργειακές ανάγκες! 



Παραδείγματα: Ενδεικτικές εφαρμογές 

• ΝΠΔΔ-Ίδρυμα  
• ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ(KVA) : 250 , 
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% της συμφωνημένης. 

Δηλαδή 250KWp 
 

• ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(KWh): 185.000 
• ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 185.000KWh/1.500KWh/KW=125KWp 

 
  Ερώτημα: η παροχή είναι ΧΤ αλλά για Φ/Β πάρκο 125KWp θα ζητηθεί η 

παροχή του Φ/Β να είναι ΜΤ; 
 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 



Μ.Ε. Ενέργειας & Βιομηχανίας ΤΕΕ-ΤΔΕ 

Ευχαριστούμε!!! 


