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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

• ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

• ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NET METERING 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

• ΤΑ ΟΦΕΛΗ  ΤΟΥ 

• ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

• ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ   

• ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

• ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ NET METERING 

• ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (VIRTUAL NET METERING) 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
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Κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα Ύδρευσης-Αποχέτευσης  
 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικιακού τομέα αλλά και των βιομηχανικών και τουριστικών μονάδων προμηθεύονται νερό από 

Κεντρικές Υπηρεσίες, όπως είναι η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, οι ΔΕΥΑ, οι ΟΤΑ, Σύνδεσμοι ΟΤΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης.  

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 

4.000.000 πελάτες ενώ ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους. 

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και τη συγκέντρωση και μεταφορά των αστικών λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων.  

Οι ΔΕΥΑ είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

(ΕΔΕΥΑ), είναι ο κοινός φορέας εκπροσώπησης των περισσοτέρων από αυτές. Υπάρχουν συνολικά 212 ΔΕΥΑ, από τις οποίες 171 

είναι μέλη της ΕΔΕΥΑ. 
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Προσέγγιση της ενεργειακής κατανάλωσης 
 

Στην Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε εκτός των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ υπάρχουν οι ΔΕΥΑ οι ΟΤΑ, Σύνδεσμοι ΟΤΑ καθώς και Σύνδεσμοι 

Ύδρευσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Ετήσια δηλωθείσα κατανάλωση ενέργειας (σε GWh) ορισμένων από τους 

φορείς ύδρευσης – άρδευσης: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Κατά Προσέγγιση 

Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας για το 2016 ήταν 61.653 GWh. 
Επομένως το σύστημα Ύδρευσης - Αποχέτευσης – Άρδευσης στη χώρα μας με μία πρώτη προσέγγιση ευθύνεται τουλάχιστον για 
το 2,04% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. 
*στο παραπάνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το ενεργειακό κόστος της μεταφοράς ύδατος με υγρά καύσιμα. 

 
 

ΕΥΔΑΠ 250,764 

ΕΥΑΘ 119,045 

ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΙ 450,312) 

ΑΡΔΕΥΣΗ (ΤΟΕΒ, κλπ)* 425,289 

ΣΥΝΟΛΟ  1.245,410 
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Δείκτες κατανάλωσης ενέργειας  
 

Για την καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων χρησιμοποιούνται διεθνώς οι δείκτες κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα όγκου 

νερού (π,χ. kWh/m3) και δαπάνης ανά μονάδα όγκου νερού (π.χ. € / m3). Η διαφοροποίηση των τιμών στους προαναφερόμενους 

δείκτες είναι ιδιαίτερα σημαντική και εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύεται κανείς το νερό. Σημαντική λοιπόν 

είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των υπηρεσιών υδροδότησης αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια υπηρεσία. Στη λειτουργία των ΔΕΥΑ 

από τα στοιχεία των επιχειρήσεων έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στις άνυδρες περιοχές 
 

Αντλούμενο νερό ύδρευσης  0,20 €/κ.μ. Αντλούμενο νερό ύδρευσης  0,31 €/κ.μ 

Πηγαίο νερό ύδρευσης   0,04 €/κ.μ. Πηγαίο νερό ύδρευσης   0,04 €/κ.μ 

Λειτουργία Α/Σ αποχέτευσης 3,2 €/ω Λειτουργία Α/Σ αποχέτευσης 3,2 €/ω 

Λειτουργία Ε.Ε.Λ.  0,19 €/κ.μ. 
 

Λειτουργία Ε.Ε.Λ.  0,19 €/κ.μ. 
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Μήπως ήρθε η ώρα για ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με την 

αποτελεσματική χρήση του νερού και της ενέργειας; 
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Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις θα πρέπει να ενεργήσουμε υπεύθυνα απέναντι στην αυξανόμενη 

ζήτηση για το νερό και την ενέργεια καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη 

προσέγγιση για τον σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη χρήση ενέργειας είναι επειγόντως αναγκαία. 

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της προσέγγισης αυτής πρέπει να είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής 

καινοτόμων τεχνολογιών ώστε να μειωθεί το αποτύπωμα του νερού και της ενέργειας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



WW&E 

Τι είναι  ο  Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net metering);  

Net metering είναι η αυτοπαραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και εν συνεχεία ο συμψηφισμός της παραγόμενης 

ενέργειας με την ενέργεια που καταναλίσκεται. Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από την καταναλισκόμενη τότε 

πιστώνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, εάν είναι μικρότερη τότε πληρώνεται μόνο η διαφορά. Εκκαθάριση 

γίνεται ανα τριετία από την έναρξη της λειτουργίας του σταθμού έως τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού (ΣΕΣ) .  

Στην περίπτωση του Virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνεται σε διαφορετικό μετρητή. Επομένως, 

για παράδειγμα, το ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σε μία αγροτική έκταση να συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ίδιου 

γεωργού του στο θερμοκήπιό του. Αντίθετα, στην περίπτωση του «απλού» ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η 

παραγωγή και η κατανάλωση πρέπει να γίνονται στο ίδιο «ρολόι». 

 
 
 
 
 
 
 



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.3874/201 
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Τα οφέλη ! 
 
 

Απαλλαγή από το ΕΤΜΕΑΡ, 
Απαλλαγή από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος μια και 
ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (σε kWh), 
Δεν υπάρχει φορολόγηση της παραγόμενης ενέργειας, 
Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής για πάντα από τις δαπάνες 
θέρμανσης και ψύξης αν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη 
συνδυασμός του συστήματος με αντλία θερμότητας, 
Επιτρέπεται η επαύξηση ισχύος αν είναι στο ίδιο επίπεδο 
τάσης, 
Απόσβεση της δαπάνης σε 6 χρόνια ή λιγότερο σε κάποιες 
περιπτώσεις, 
Ιδανικό και για τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλες 
καταναλώσεις αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα 
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Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα ακόλουθα  
πλεονεκτήματα: 
 
• Μηδενική ρύπανση 
• Αθόρυβη λειτουργία 
• Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 

χρόνια) 
• Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις 

απομακρυσμένες περιοχές 
• Δυνατότητες επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες 
• Δυνατότητα διοχέτευσης της παραγόμενης ενέργειας στο 

διασυνδεδεμένο δίκτυο ή σε συσσωρευτές 
• Ελάχιστη συντήρηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 

Επιπλέον, μειονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων είναι τα εξής: 
 
 
• Το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης 
• Απαιτούν σχετικά μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης 
• Σχετικά μικρό βαθμό απόδοσης 
• Η ανάγκη αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας 
• σε αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα μετατροπής, η 

τροφοδοσία του (ηλιακή ακτινοβολία) δεν είναι σταθερή 
αλλά αυξομειώνεται μεταξύ μιας μέγιστης και της μηδενικής 
τιμής, ακολουθώντας συχνά απότομες και απρόβλεπτες 
διακυμάνσεις 

• δεν είναι δυνατή η μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια του 
συνόλου της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται στην 
επιφάνεια τους. 
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Κόστος φωτοβολταϊκού πάρκου  
 
Κόστος ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100 Kw  (σε έκταση περίπου 2.500 τ.μ.) 
 
Το ιδανικό αγροτεμάχιο πρέπει να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Είναι ορθογώνιου σχήματος σε περιοχή που δεν προστατεύεται περιβαλλοντικά. 
• Η μεγάλη του πλευρά έχει Νότιο προσανατολισμό. 
• Δεν υπάρχουν στοιχεία ή αντικείμενα που να δημιουργούν σκιές στο Νότο ή τριγύρω. 
• Είναι προσβάσιμο από ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 
• Υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ κατάλληλης τάσης στο Βόρειο τμήμα του. 
 
Το κόστος ενός φ/β πάρκου εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 
 
• Το μέγεθος της ισχύος. Όσο μεγαλύτερης ισχύος είναι το φ/β πάρκο, τόσο αυξάνεται και το κόστος του. 
• Την κατάσταση του εδάφους. Στα αγροτεμάχια με πετρώδες έδαφος απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για την σωστή 

προετοιμασία του εδάφους. 
• Την απόσταση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Όσο πιο μακριά είναι το αγροτεμάχιο από το δίκτυο της ΔΕΗ, τόσο αυξάνεται και το 

κόστος σύνδεσης με αυτό. 
Η μέση τιμή κατασκευής ενός φ/β σταθμού κυμαίνεται από 1.000 έως 1.400 € ανά kW, ανάλογα με την ποιότητα των 
επιλεγμένων υλικών και τις ιδιομορφίες της εκάστοτε εγκατάστασης. Επομένως ένας φ/β σταθμός ισχύος 100kW, θα στοιχίσει 
από 100.000 έως 140.000 €. 
 
 
 
 
 
 



Μηχανισμός Υλοποίησης - Επιλογές Δήμου 

o Στην περίπτωση που ο Ιδιωτικός Τομέας αναλάβει την ευθύνη και το ρίσκο του Έργου, ο Δημόσιος Τομέας θα 
ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω 
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.  

o Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του ΔΣ, ειδικός (καταπιστευτικός) λογαριασμός 
- escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα). Ο 
πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, σε αυτόν, μέρος από τα ανταποδοτικά 
τέλη των δημοτών, όπως θα  καθοριστεί με κανονιστική απόφαση του Δήμου. 

o Στις Συμβάσεις Μεσεγγύησης - Ενεχυρίασης απαιτήσεων της ΣΕΑ, καθορίζονται ουσιώδεις λεπτομέρειες της 
ΣΕΑ, όπως αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ και περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. 

Αναλυτικότερα :  
o Το θεσμικό πλαίσιο της εκχώρησης ανταποδοτικών τελών, ορίζεται στο άρθρο 43 του ν. 4257/2014 : 

«Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους 
δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες 
συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της 
οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη». 

o Αναμενόμενο Αποτέλεσμα - Στόχος : Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του 
Συστήματος, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 
ποιότητας ζωής στο Δήμο και στους δημότες. Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 
3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο 
των ΣΕΑ. 

o Η αποπληρωμή του κόστους της Ενεργειακής Αναβάθμισης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης 
που τελικά θα επιτευχθεί (με βάσει την διαστασιολόγηση του συστήματος που θα πραγματοποιηθεί από τον 
Φορέα και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου). Ως βάση αναφοράς ορίζεται  το τρέχον έτος, η 
προβλεπόμενη  διάρκεια  και η τελική Εξοικονόμηση Ενέργειας για το χρονικό διάστημα αυτό θα προκύψει από 
την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων. 
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Απόσβεση και Τελικό Οικονομικό Όφελος 
 
 
 
 

Στη χώρα μας κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) αποδίδει κατά μέσο όρο 1.400 κιλοβατώρες (kWh) τον χρόνο, επομένως ένα 
σύστημα 100kW παράγει, κατά μέσο όρο, 140.000kWh ετησίως 

Η απόσβεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πιο γρήγορα σχεδόν από 

κάθε άλλη επένδυση. Ο χρόνος της απόσβεσης έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες: από τα μεγέθη της ενέργειας που 

καταναλώνουμε, από την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε (είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε αστοχίες 

υλικών), από την σωστή μελέτη που θα γίνει πριν την εγκατάσταση (ώστε να μην υπάρχει έλλειψη ή περίσσευμα ενέργειας),  από 

την χρήση αντλίας θερμότητας κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής της KWh το τελικό όφελος αυξάνεται σημαντικά μια και η 

συμφωνία που έχουμε κάνει με την επιχείρηση ηλεκτροδότησης είναι για συμψηφισμό σε KWh.  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ NET METERING 
 
 
 

Νομοθετικά ο ενεργειακός συμψηφισμός (Netmetering) θεσπίστηκε με το νόμο 4203/2013. Οι διαδικασίες για την έναρξη 

εγκατάστασης αυτοπαραγωγών ξεκίνησαν με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 που υπεγράφη στις 05/05/2017 

με θέμα «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’εφαρμογή του άρθρου14 Α του 

ν.3468/2006.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WW&E 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ NET METERING - 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 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. Για τα νομικά πρόσωπα, 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ισχύει ότι και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εκτός από την ισχύτου φωτοβολταϊκού σταθμού που θα 

εγκατασταθεί που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 300 kWp για την Κρήτη και των 100 kWp για τα άλλα νησια 

. 
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Διαδικασία σύνδεσης (Virtual net metering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ΔΕΔΔΗΕ - Πληροφοριακό Δελτίο 
 
 
 

ΒΗΜΑ 1 

• Υποβολή Αίτησης 
Σύνδεσης στην τοπική 
μονάδα Δικτύου 
(Περιοχή). Με την 
αίτηση υποβάλλονται 
τα απαιτούμενα κατά 
το στάδιο αυτό 
έγγραφα και στοιχεία 
του εντύπου Αίτησης 
Σύνδεσης Εικονικού 
Ενεργειακού 
Συμψηφισμού.  

ΒΗΜΑ 2 

• Υποβολή αίτησης 
κατάρτισης της 
Σύμβασης Σύνδεσης 
στην Περιοχή. Στην 
αίτηση θα αναφέρεται 
ότι γίνεται αποδεκτή η 
Προσφορά Σύνδεσης 
και θα επισυνάπτονται 
τα έγγραφα και 
στοιχεία που 
απαιτούνται στη φάση 
αυτή βάση του 
εντύπου της αίτησης 
(υπόδειγμα αίτησης 
κατάρτισης Σύμβασης 
Σύνδεσης). 

ΒΗΜΑ 3 

• Υπογραφή της 
Σύμβασης Σύνδεσης 
με ταυτόχρονη 
καταβολή της σχετικής 
δαπάνης στην 
Περιοχή. Η διαδικασία 
υπογραφής της 
σύμβασης 
ολοκληρώνεται 
συνήθως εντός 15 
ημερών από την 
ημερομηνία 
παραλαβής του 
αιτήματος.  

ΒΗΜΑ 4  

• Υποβολή αίτησης 
κατάρτισης της 
Σύμβασης 
Συμψηφισμού προς 
τον Προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
που εκπροσωπεί τις 
παροχές με τις οποίες 
θα γίνεται ο εικονικός 
ενεργειακός 
συμψηφισμός.  

ΒΗΜΑ 5 

• Υπογραφή της 
Σύμβασης Εικονικού 
Ενεργειακού 
Συμψηφισμού με τον 
Προμηθευτή. Η 
Σύμβαση 
υπογράφεται εντός 
δεκαπέντε (15) 
ημερών από την 
παραλαβή του 
αιτήματος.  

ΒΗΜΑ 6 

• Υποβολή αίτησης 
ενεργοποίησης της 
σύνδεσης στην 
Περιοχή. Στην αίτηση 
επισυνάπτονται τα 
απαιτούμενα κατά το 
στάδιο αυτό έγγραφα 
και στοιχεία του 
εντύπου Αίτησης 
Σύνδεσης. 
Προϋποθέσεις είναι η 
ετοιμότητα της 
εγκατάστασης και η 
ολοκλήρωση των 
έργων σύνδεσης.  

ΒΗΜΑ 7 

• Ενεργοποίηση της 
σύνδεσης. Γίνεται 
αμέσως μετά από την 
επιτυχή ολοκλήρωση 
του ελέγχου. 

https://www.deddie.gr/Documents2/Fotovoltaika/FV virtual metering/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF %CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%85%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D XT_23.6.2017.pdf
https://www.deddie.gr/Documents2/Fotovoltaika/FV virtual metering/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF %CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%85%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D XT_23.6.2017.pdf
https://www.deddie.gr/Documents2/Fotovoltaika/FV virtual metering/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF %CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%85%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D XT_23.6.2017.pdf
https://www.deddie.gr/Documents2/Fotovoltaika/FV virtual metering/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF %CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%85%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D XT_23.6.2017.pdf
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Τα κύρια τμήματα της εγκατάστασης είναι τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια, ο αντιστροφέας (inverter) και η 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ειδικότερα, τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια 

και την μεταφέρουν με τη μορφή συνεχούς ρεύματος 

(DC) στον αντιστροφέα, ο οποίος αλλάζει το συνεχές 

ρεύμα σε εναλλασσόμενο (AC). Η ηλεκτρική ενέργεια 

μεταφέρεται στον πίνακα και από το σημείο εκείνο στον 

μετρητή και στη συνέχεια στο δίκτυο του διαχειριστή. 

Ενδεικτικό είναι το παρακάτω σχήμα που προκύπτει από 

της οδηγίες του διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΌΤΙ ΆΛΛΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


