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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
1.1 Net-Metering

Net-Metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται για
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό
μέρος της ενέργειας που καταναλώνει. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ
καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1547Β/08-05-2017 ορίζεται στα τρία έτη.
Επίσης με το παραπάνω ΦΕΚ ορίζεται και ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός, όπου ο
αυτοπαραγωγός μπορεί να συμψηφίσει την παραχθείσα από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργεια με την
καταναλωθείσα ενέργεια σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο χώρο
(διαφορετικές παροχές).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 έτη και μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου
μετά από έγγραφη συμφωνία.
1.2 Δικαιούχοι
Ενεργειακός Συμψηφισμός


Φυσικά Πρόσωπα



Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός


Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους
δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας



Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NET METERING – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
2.1 Όρια Ισχύος
Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ισχύουν τα εξής:


Η ισχύς κάθε σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης
ισχύος κατανάλωσης.



Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή
άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε
σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο
Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp
Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ισχύουν τα εξής:


Η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για
την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.



Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή
άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε
σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης

Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της
Κρήτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 kWp, και ειδικά για την Κρήτη δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών σταθμών από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν
κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της Κρήτης, όπου η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των
100 kWp, και ειδικά για την Κρήτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 300 kWp.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ NET METERING (ΔΕΔΔΗΕ)
Η διαδικασία για τη διασύνδεση ενός φωτοβολταϊκου συστήματος ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού
συμψηφισμού περιλαμβάνει τα εξής:
1. Επιλογή παροχών προς συμψηφισμό. Συλλογή λογαριασμών παρόχου προς συμψηφισμό για
την ετήσια εκτίμηση της κατανάλωσης προς συμψηφισμό.
2. Επιλογή χώρου εγκατάστασης. Τοπογραφικό Διάγραμμα του χώρου εγκατάστασης. Αν δεν
υπάρχει είναι απαραίτητη η σύνταξη νέου από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.
3. Μελέτη.
3.1 Καθορισμός ισχύος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος
3.2 Χωροθέτηση επί του χώρου εγκατάστασης
3.3 Μονογραμμικό Διάγραμμα Εγκατάστασης από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας
4. Αδειοδότηση Εγκατάστασης. Κατάθεση φακέλου σε ΔΕΔΔΗΕ με στοιχεία αυτοπαραγωγού και
εγκατάστασης.
5. Έλεγχος Αίτησης από ΔΕΔΔΗΕ. Έλεγχος Αίτησης και Προσφορά Σύνδεσης προς τον
ενδιαφερόμενο από τον διαχειριστή.
6. Αποδοχή Προσφοράς Σύνδεσης. Πληρωμή Δαπάνης Προσφοράς Σύνδεσης από τον
αυτοπαραγωγό.
7. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης. Υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης με τον Διαχειριστή του
Δικτύου με τον αυτοπαραγωγό.
8. Σύμβαση (Εικονικού) Ενεργειακού Συμψηφισμού. Αίτηση από τον αυτοπαραγωγό για τη
σύναψη Σύμβασης (Εικονικού) Ενεργειακού Συμψηφισμού με τον προμηθευτή με τον οποίο είναι
συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός.
9. Υλοποίηση Έργου. Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με τη μελέτη που έχει
υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου.
10. Σύνδεση και Λειτουργία Φ/Β Σταθμού. Αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
σταθμού.

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ GREENESCO – NET METERING

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία:

…/…/…Όνομα:……………………..

Έντυπο αυτοψίας για εγκατάσταση Φ/Β συστήματος Net-metering σε στέγη κτιρίου
Στοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
Φυσικό πρόσωπο
Κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας
Ιδιότητα κυρίου του συστήματος

Ένας εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών
Πολύ μικρή επιχείρηση (ή φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας)
Αριθμός ατόμων επιχείρησης: …..

Όνομα/επωνυμία φυσικού/νομικού
προσώπου (ή εκπροσώπου διαχειριστή)
ΑΦΜ φυσικού/νομικού προσώπου






ΔΟΥ:

Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη ΔΕΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο

Fax

e-mail

Στοιχεία Εγκατάστασης
Θέση εγκατάστασης
(οδός, αριθμός, Τ.Κ, Δήμος, Νομός)
Η εγκατάσταση θα γίνει σε:
Δώμα

Στέγη

Στέγαστρο βεραντών


Πρόσβαση
στέγης δώματος
ΝαιΟχι

Για ξύλινο φέρων οργανισμό στέγης
Αξονικές αποστάσεις κύριων δοκών
Πλάτος δοκού

Τύπος
Μονόριχτη  Δίριχτη  Τετράριχτη  Άλλη 
Υλικό επικάλυψης
Πλακάκι
 Ασφαλτικό κεραμίδι  Βιομηχανικού τύπου 
Κεραμοσκεπή  Άλλο
 γράψτε το υλικό: …………………
Φέρων οργανισμός Στέγης
Ξύλινος  Μεταλλικός  Σκυρόδεμα 

Εσωτερική επιφάνεια Στέγης
Εμφανής  Ψευδοροφή 

Απόληξη κλιμακοστασίου
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m, h=......m

στέγης
Ναι  Όχι 

δώματος
Ναι  Όχι 

L=.....m, W=.....m, h=......m
Κλιματιστικές μονάδες
Πέργκολα
Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m,
h=......m

Αναμονές σιδηρού
οπλισμού
Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m,
h=......m

Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m,
h=......m
Καμινάδες
Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m,
h=......m

Κεραίες
Ναι  Όχι 
h=.....m

Απόσταση μετρητή ΔΕΗ από την
εγκατάσταση: .....[m]
Δεξαμενές
Ναι  Όχι 
L=.....m, W=.....m,
h=......m

Εξαεριστικά
Ναι  Όχι 
h=.....m, D=.....m

Ελεύθερη επιφάνεια για τοποθέτηση
νέου μετρητή ΔΕΗ (δίπλα στον ήδη
υπάρχοντα) ........... x ………. [m]
Ύψος κτηρίου: …..[m]
Ύψος στηθαίου: …..[m]

Σκιάσεις κτηρίου από όμορα αντικείμενα
Κτήριο

L

W

Δέντρα

H

L

W

Κολώνες

H

L

W

Υψώματα

H

L

W

H

Οικόπεδα

L

W

H

Νότος
Ανατολή
Δύση

Βασικές διαστάσεις τυπικών στεγών
Μονόριχτη
Πλάγια όψη

Δίριχτη
Κάτοψη

L=.....m, W=.....m, h1=......m, h2=.....m
Τρίριχτη
Πλάγια όψη
Κάτοψη

L1=....m L2=....m W=.....m h1=.....m h2=.....m h3=.....m

Πλάγια όψη

Κάτοψη

L1=.....m L2=.....m W=.....m h1=......m h2=.....m h3=.....m
Τετράριχτη
Πλάγια όψη
Κάτοψη

L1=.....m L2=.....m L3=.....m W=.....m h1=......m h2=.....m

Βοηθητικοί Χώροι
Αποθήκη

Δίριχτη
Πλάγια όψη

L=.....m, W=.....m, h1=......m, h2=.....m
ΧώροςΣτάθμευσης
Πλάγια όψη
Κάτοψη

L1=....m L2=....m W=.....m h1=.....m h2=.....m h3=.....m

Κάτοψη

L1=.....m L2=.....m W=.....m h1=......m h2=.....m h3=.....m
Τετράριχτη
Πλάγια όψη
Κάτοψη

L1=.....m L2=.....m L3=.....m W=.....m h1=......m h2=.....m

Σκαρίφημα δώματος/στέγης
(Να σημειωθούν τα πάχη των στηθαίων σε κάθε προσανατολισμό και η σχετική θέση των αντικειμένων που βρίσκονται πάνω στο δώμα ή στη στέγη
σύμφωνα με όσα έχουν επιλεγεί στη προηγούμενη σελίδα)

Βορράς

Ημερομηνία:

…/…/…

Όνομα:……………………..

Έντυπο αυτοψίας για εγκατάσταση Φ/Β συστήματοςNet-metering σε Αγροτεμάχιο
Στοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος






Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Ιδιότητα κυρίου του συστήματος

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Πολύ μικρή επιχείρηση (ή φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας)
Αριθμός ατόμων επιχείρησης: …..

Όνομα/επωνυμία φυσικού/νομικού
προσώπου (ή εκπροσώπου διαχειριστή)
Κατοικία/έδρα φυσικού/νομικού προσώπου
ΑΦΜ φυσικού/νομικού προσώπου

ΔΟΥ:

Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη ΔΕΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο

Fax

e-mail

Στοιχεία Εγκατάστασης
Θέση εγκατάστασης
(οδός, αριθμός, Τ.Κ, Δήμος, Νομός)

Απόσταση μετρητή ΔΕΗ από την εγκατάσταση:

Συντεταγμένες GOOGLE EARTH

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σκιάσεις Αγροτεμαχίου από όμορα αντικείμενα
Κτήριο

L
Νότος
Ανατολή
Δύση

W

Δέντρα

H

L

W

Κολώνες

H

L

W

Υψώματα

H

L

W

H

Οικόπεδα

L

W

H

Σκαρίφημα – Προσανατολισμός Αγροτεμαχίου
(Να σημειωθούν τα πάχη των στηθαίων σε κάθε προσανατολισμό και η σχετική θέση των αντικειμένων που βρίσκονται πάνω στο δώμα ή στη
στέγη σύμφωνα με όσα έχουν επιλεγεί στη προηγούμενη σελίδα)

Βορράς

Ημερομηνία:

…/…/…

Όνομα:……………………..

