Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την
εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες
σπιτιών.
Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα
1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα;
Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) είναι το σύστηµα που έχει τη δυνατότητα να
συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια µέσω πλαισίων (panels), να τη
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά και να τη µετατρέπει σε ηλεκτρική.
2. Μπορεί κάποιος να εκµεταλλευτεί τα ΦΒ Συστήµατα για οικιακή
χρήση; Θα µπορέσει να απαλλαγεί από το λογαριασµό της ∆ΕΗ;
Σήµερα, υπάρχουν όλες οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για να εκµεταλλευτεί
ένας ιδιώτης τη ΦΒ τεχνολογία για οικιακή χρήση, καθώς τα πρόσφατα
µέτρα της πολιτείας προβλέπουν απλούστερες διαδικασίες και δίνουν
οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα για το σκοπό αυτό. Ο κάθε
ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει στη στέγη ή την
ταράτσα του σπιτιού του :
α) ∆ιασυνδεδεµένο ΦΒ Σύστηµα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Σε αυτή την
περίπτωση ο ενδιαφερόµενος συνεχίζει και καταναλώνει κανονικά ρεύµα
από τη ∆ΕΗ, αλλά ταυτόχρονα, πουλάει το ρεύµα που παράγει το ΦΒ του
σύστηµα στη ∆ΕΗ προς µεγαλύτερη τιµή αποκτώντας ένα επιπλέον έσοδο
για 25 έτη.
β) Αυτόνοµο ΦΒ Σύστηµα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος
εγκαθιστά ΦΒ σύστηµα µε ειδικό συσσωρευτή ενέργειας (µπαταρία) που
του προσφέρει ενεργειακή αυτονοµία και µε αυτόν τον τρόπο δεν
καταναλώνει πλέον ρεύµα από τη ∆ΕΗ. Το Αυτόνοµο ΦΒ σύστηµα είναι
πολύ πιο ακριβό από το ∆ιασυνδεδεµένο.
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3. Γιατί κάποιος να επιλέξει να βάλει στο σπίτι του ΦΒ Σύστηµα έναντι
άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας;
Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για τον καταναλωτή, για
τις αγορές ενέργειας, για το περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
κοινωνία. Τα φωτοβολταϊκά εγγυώνται:
•
•
•
•
•
•
•
•

επιπλέον εισόδηµα από την πώληση ρεύµατος προς τη ∆ΕΗ (µε
διασυνδεδεµένο ΦΒ σύστηµα)
πλήρη ενεργειακή αυτονοµία (µε αυτόνοµο ΦΒ σύστηµα)
µηδενική ρύπανση
αθόρυβη λειτουργία
αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις
αποµακρυσµένες περιοχές
δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες
ελάχιστη συντήρηση

4. Μπορεί δηλαδή κάποιος µε ένα ΦΒ Σύστηµα να πουλάει το
παραγόµενο ρεύµα στη ∆ΕΗ και να κερδίζει χρήµατα; Πως γίνεται
αυτό;
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων (ΦΕΚ
Β1079/4.6.2009) του Υπ. Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν
διασυνδεµένα ΦΒ συστήµατα µε ισχύ έως 10ΚW στη στέγη του σπιτιού τους
έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την παραγόµενη ενέργεια στη ∆ΕΗ
προς 0,55€ ανά κιλοβατώρα (Kwh). Εάν αναλογιστεί κανείς, πως ένα ΦΒ
σύστηµα µε ισχύ 10KW παράγει κατά µέσο όρο ενέργεια ίση µε 13.600 Κwh
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ετησίως, τότε το ετήσιο έσοδο από την πώληση της ενέργειας στη ∆ΕΗ είναι
0,55€ x 13.600Kwh = 7.480€.
Έτσι, εκτός από µία κίνηση οικολογικής συνείδησης, η εγκατάσταση ΦΒ
Συστήµατος στο σπίτι µπορεί να είναι και µία επενδυτική πρόταση ιδιαίτερα
υψηλής εξασφάλισης, λόγω τεσσάρων ισχυρών παραγόντων :
1. της σύµβασης πώλησης ρεύµατος στη ∆ΕΗ που ισχύει για 25 έτη,
2. της τιµής πώλησης του ρεύµατος προς τη ∆ΕΗ προς 0,55€ την
Κιλοβατώρα (KWh) που είναι από τις υψηλότερες τιµές στην
Ευρώπη,
3. της υψηλής ηλιοφάνειας της Ελλάδας που εξασφαλίζει κατά µέσο όρο
απόδοση 1.300 κιλοβατώρες για κάθε 1 κιλοβάτ (kWh/kW)
εγκατεστηµένου ΦΒ Συστήµατος, και τέλος,
4. του αφορολόγητου εισοδήµατος που προκύπτει από την πώληση του
ρεύµατος στην ∆ΕΗ.
5. Και ποιο είναι το κόστος για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήµατος;
Όλα τα κόστη συµπεριλαµβάνονται στο λεγόµενο κόστος ανά
εγκατεστηµένο kW που είναι περίπου τα 4.500€ ανά kW . Το µόνο κόστος
που δεν περιλαµβάνεται στο εν λόγω κόστος είναι το πιθανό κόστος για την
ασφάλιση του εξοπλισµού από δολιοφθορά κλπ.

Β. Προϋποθέσεις και Εγκατάσταση
1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα; και που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ
σύστηµα;
Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΦΒ Συστηµάτων ανακοινώθηκε µε Κοινή
Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ Β1079/4.6.2009
http://www.ypan.gr/docs/FV%20stis%20steges.pdf και αφορά ιδιώτες ή
πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν ΦΒ σύστηµα µε
συνολική ισχύ µέχρι 10 kW.
Συγκεκριµένα δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα έχουν :
1. τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες
2. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις
πολύ µικρές επιχειρήσεις τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον
οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστηµα.
2. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα;
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Γεωγραφικά, το πρόγραµµα καλύπτει όλη την Επικράτεια µε εξαίρεση τα µη
∆ιασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό Σύστηµα της χώρας νησιά.
Η εγκατάσταση του ΦΒ συστήµατος γίνεται στο δώµα ή τη στέγη
(συµπεριλαµβανόµενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που
χρησιµοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων (έως
10 άτοµα προσωπικό και έως 2 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών).
3.Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους (πχ. εγκατάσταση ΦΒ σε
πολυκατοικία);
Για την περίπτωση ΦΒ συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου,
επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος. ∆ικαίωµα ένταξης
στο Πρόγραµµα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών
εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή µετά από συµφωνία του συνόλου των
ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών µετά από
παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, µε
ευθύνη των ενδιαφεροµένων.
4. Υπάρχει περιορισµός ισχύος;
Ναι. Για τη εγκατάσταση ΦΒ συστήµατος σε στέγη ή ταράτσα σπιτιού το ΦΒ
σύστηµα θα πρέπει να έχει ισχύ µέχρι 10 kW. Σε πρώτη φάση δεν θα
υπάρχει άνω όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στη
επικράτεια. Είναι πιθανό να υπάρξει µελλοντικά απόφαση για να τεθεί
κάποιο άνω όριο συνυπολογίζοντας και η συνολική ισχύ των σταθµών
µεγαλύτερου µεγέθους.
5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγκατάστασης ΦΒ συστήµατος;
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραµµα είναι :
1. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του τον χώρο
στον οποίον θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστηµα.
2. Να υπάρχει µετρητής ∆ΕΗ στο όνοµα του ενδιαφερόµενου. Η
ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στο ακίνητο
στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται.
3. Να υπάρχει εγκατεστηµένος ηλιακός θερµοσίφωνας, ή γενικά,
µέρος των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να
καλύπτεται µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όταν το
ακίνητο χρησιµοποιείται για κατοικία. Σε κάθε περίπτωση, το
σύστηµα του θερµοσίφωνα για µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας
σε χρήσιµη θερµότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο
της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου, και για αυτό
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η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούµενο για την ένταξη της ΦΒ
εγκατάστασης στο Πρόγραµµα.
6. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώµατος ανοικοδόµησης επί του
δώµατος (υψούν) µπορεί να εγκαταστήσει µόνος του ΦΒ σύστηµα;
Όχι, γιατί το δικαίωµα αυτό δεν εµπεριέχει και δικαίωµα αποκλειστικής
χρήσης της ταράτσας, η οποία, µέχρι να ανοικοδοµηθεί ο υπεράνω όροφος,
παραµένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.
7. Κάποιος έχει το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας.
Μπορεί να εγκαταστήσει µόνος του το σύστηµα;
Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισµού της
πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα θα συνδέεται µε τον
µετρητή (ρολόι) της ∆ΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται
από τον ίδιο.
8. Πόσα ΦΒ πλαίσια πρέπει να βάλει ο ενδιαφερόµενος για να καλύψει
τις ανάγκες του σπιτιού;
Μπορεί να ακούγεται λογικό να συγκρίνουµε την εγκατάσταση του ΦΒ µε τις
ενεργειακές ανάγκες σε κατανάλωση του σπιτιού στο οποίο θα το
εγκαταστήσουµε, αλλά σε ένα διασυνδεδεµένο σύστηµα, πραγµατικά δεν
παίζει κανένα ρόλο, αφού ο απώτερος σκοπός µας δεν είναι η ενεργειακή
αυτονοµία, αλλά η µεγιστοποίηση του κέρδους. Στην προκειµένη
περίπτωση δηλαδή το καλύτερο είναι να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο τη
δυνατότητα του Κρατικού προγράµµατος και να εγκαταστήσουµε το
µέγιστο δυνατόν µέχρι να φτάσουµε τα 10kW. Το µόνο που έχουµε να
κάνουµε είναι να µετρήσουµε την ταράτσα ή τη σκεπή µας!
9. Μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει ΦΒ σύστηµα σε πάνω από ένα
ακίνητο της ιδιοκτησίας του;
Ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ΦΒ σύστηµα σε όσα
ακίνητα επιθυµεί, αρκεί να καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις
εγκατάστασης (να είναι το ακίνητο στην ιδιοκτησία σας και να υπάρχει
λογαριασµός ∆ΕΗ στο όνοµά σας).
10. Το ποσό του λογαριασµού της ∆ΕΗ που αφαιρείται είναι µόνο αυτό
που αφορά στο ρεύµα ή συµπεριλαµβάνεται και το πάγιο;
Το ποσό του λογαριασµού που αφαιρείται αφορά στο σύνολο του
λογαριασµού που πληρώνει ο πελάτης, συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή του
παγίου και των τελών ΕΡΤ και ∆ήµου.
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11. Τι γίνεται τις ηµέρες που δεν έχει ηλιοφάνεια; Αν το χειµώνα
κάποιες εβδοµάδες δεν έχει ήλιο, τότε τι γίνεται; Πώς κάποιος
γνωρίζει ότι επαρκεί το ρεύµα;
Οι τιµές απόδοσης που ανακοινώνονται αφορούν τις µέσες τιµές
απόδοσης για έναν ολόκληρο χρόνο. Εάν για παράδειγµα η εταιρεία
εγκατάστασης στη οποία θα απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος υπολογίσει µια
µέση τιµή ενεργειακής απόδοσης 1.200 κιλοβατώρες (KWh) για κάθε ένα
κιλοβάτ εγκατεστηµένου ΦΒ (kWh/kW) αυτό σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο ένα
ΦΒ σύστηµα του 1kW θα παράγει 1.200kWh το χρόνο ή κατά µέσο όρο
100KWh το µήνα. Έτσι τον Ιανουάριο λόγω συννεφιάς πιθανόν να µειωθεί η
παραγωγή στις 60kWh, ενώ το καλοκαίρι τον Ιούλιο να αυξηθεί στις
140kWh.
12. Το καλοκαίρι υπάρχουν µπαταρίες που συσσωρεύουν το ρεύµα;
Όχι, το (διασυνδεδεµένο) ΦΒ σύστηµα για να λειτουργήσει δεν προϋποθέτει
την ύπαρξη µπαταριών, αφού δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται το ρεύµα σε
µπαταρίες. Το πουλάµε όλο κατευθείαν στη ∆ΕΗ ανεξάρτητα από το ότι το
καλοκαίρι παράγεται περισσότερο ρεύµα λόγω µεγαλύτερης και
ισχυρότερης ηλιοφάνειας.
13. Πόσο ευαίσθητα είναι τα ΦΒ συστήµατα σε φθορές; Χαλάνε;
Φθείρονται; Θέλουν συντήρηση; Έχει κόστος η συντήρηση; Θα
πρέπει να αντικατασταθούν κάποια στιγµή λόγω φθοράς;
Τα περισσότερα panels συνοδεύονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή
που καλύπτουν τυπικές φθορές σε συνήθεις καιρικές συνθήκες. Το σύστηµα
απαιτεί µια τυπική συντήρηση και έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώνεται η καλή
λειτουργία µέσα στα πλαίσια και τις προδιαγραφές λειτουργίας που
περιγράφονται και από τη σύµβαση µε την ∆ΕΗ.
Η τυπική συντήρηση ενός ΦΒ συστήµατος περιλαµβάνει ενδεικτικά:
α) των καθαρισµό των υαλοπινάκων (panels) από τη σκόνη και γενικότερα
τους ρύπους προκειµένου να διατηρηθεί η διαύγεια για µεγαλύτερη
απόδοση του συστήµατος. Ο καθαρισµός µπορεί να γίνει ακόµα και από τον
ίδιο τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η συντήρηση είναι πιο εύκολη εκεί
που υπάρχει καλύτερη προσβασιµότητα (συνήθως στην ταράτσα).
β) τον περιοδικό έλεγχο του ηλεκτρονικού κυκλώµατος (ή την επισκευή
βλαβών) που γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό µε την εταιρεία
εγκατάστασης.
14. Υπάρχει κίνδυνος για τη στέγη, την ταράτσα; Πρέπει να τρυπηθεί η
στέγη για την εγκατάσταση; Πόσο βαριά είναι τα ΦΒ;
Το βάρος του κάθε πλαισίου εξαρτάται από το µέγεθός του και την
κατασκευή του και ενδεικτικά ζυγίζει 15 κιλά. Αν συνυπολογίσουµε ότι κάθε
Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 – 121 34 – Περιστέρι
Τηλ. 210 5740408 – 210 5785440 - 210 5777111
Fax: 210 5777666
E-Mail: gram2@uce.gr
http://www.uce.gr

πλαίσιο καταλαµβάνει επιφάνεια 1,5τ.µ δεν τίθεται θέµα βάρους για τις
περισσότερες στέγες και σκεπές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν
έντυπα που αναγράφονται όλες οι προδιαγραφές των πλαισίων τους, όπως
διαστάσεις, βάρος, ισχύς κτλ. Στις σκεπές συγκρατούνται µε ειδικές βάσεις
στήριξης που δεν απαιτούν διάτρηση των κεραµιδιών ενώ ειδικές βάσεις
στήριξης και ειδικά µονωτικά υλικά χρησιµοποιούνται και στις ταράτσες.
15. Τα ΦΒ συστήµατα εκπέµπουν ακτινοβολία;
Τα ΦΒ συστήµατα κατά τη χρήση τους λειτουργούν αθόρυβα και δεν
εκπέµπουν ούτε ακτινοβολία, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή ουσία για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
16. Ασφαλίζονται τα ΦΒ συστήµατα; Τι κινδύνους καλύπτουν;
Καθώς η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί και πολλές φορές προλαµβάνει τις
εξελίξεις αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν ασφαλιστικά πακέτα για
οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα. Οι κίνδυνοι που καλύπτουν
περιλαµβάνουν τις υλικές ζηµιές και την αστική ευθύνη. Συγκεκριµένα
καλύπτουν τους κινδύνους βλάβης, ζηµιάς, ή καταστροφής του ΦΒ
συστήµατος από :
•
•
•
•
•
•
•

Πυρκαγιά – ευρεία έκρηξη,
Φυσικά φαινόµενα όπως κεραυνό, πληµµύρα, παγετό, χιονοθύελλα,
χαλάζι, καταιγίδα, σεισµό,
κατολίσθηση, καθίζηση κλπ.
Πτώση Αεροσκάφους
Έκρηξη, βανδαλισµούς, τροµοκρατικές ενέργειες, κλπ.
Ανθρώπινα λάθη, λανθασµένος χειρισµός, αµέλεια, απροσεξία,
κακόβουλη ενέργεια τρίτων, κλπ.
Κακή συντήρηση ή ζηµιές που προκλήθηκαν λόγω κακής κατασκευής

17. Η απόδοση των ΦΒ είναι σταθερή ή πέφτει µε το χρόνο; ...τι
ισχύει;
Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τις εξής εγγυήσεις για τα ΦΒ πλαίσια:
• 2-5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
• 10-12 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 90% της
ονοµαστικής του ισχύος.
• 20-25 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 80% της
ονοµαστικής του ισχύος.

Γ. Πράσινο ∆άνειο Κατοικίας –Φωτοβολταϊκά
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1. Το ΦΒ σύστηµα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού; Το
Πράσινο ∆άνειο χορηγείται για την εγκατάσταση αυτόνοµου
συστήµατος ή αφορά µόνο τα διασυνδεδεµένα ΦΒ συστήµατα;
Ένα αυτόνοµο ΦΒ σύστηµα ανάλογα µε την ισχύ του µπορεί να καλύψει
µερικώς, ή πλήρως, τις ανάγκες για θέρµανση και ηλεκτρική ενέργεια ενός
σπιτιού. Η διαφορά ενός αυτόνοµου συστήµατος από ένα διασυνδεδεµένο
είναι πως:
•
•
•
•
•
•

διαθέτει επιπλέον ειδικές µπαταρίες για να συσσωρεύει την
παραγόµενη ενέργεια από το ΦΒ
η ηλεκτρική ενέργεια που συσσωρεύεται δεν πωλείται στη ∆ΕΗ, αλλά
διοχετεύεται απευθείας στο σπίτι
το αυτόνοµο ΦΒ σύστηµα λόγω του κόστους των µπαταριών είναι
πολύ πιο ακριβό
ο ιδιοκτήτης που θα εγκαταστήσει ένα αυτόνοµο ΦΒ σύστηµα και
εφόσον αυτό καλύπτει το 100% της
ενεργειακής ανάγκης του σπιτιού του, θα µπορούσε να λύσει τη
συνεργασία του µε τη ∆ΕΗ (δεν
πληρώνει πλέον λογαριασµό ∆ΕΗ, αλλά ούτε και έχει τα οικονοµικά
οφέλη που θα είχε σε αντίθετη περίπτωση από την πώληση του
ρεύµατος.

2. Μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει ΦΒ σύστηµα σε Επαγγελµατική
Στέγη και µε ποιες προϋποθέσεις; Πρέπει ο λογαριασµός ∆ΕΗ να
αφορά οικιακή χρήση;
Το πρόγραµµα της πολιτείας αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων. Η
διαφορά είναι ότι η Στεγαστική Πίστη χρηµατοδοτεί φυσικά πρόσωπα. Αυτό
σηµαίνει ότι σε περίπτωση που το δάνειο δοθεί µε εκχώρηση της Σύµβασης
Συµψηφισµού, τόσο στη Σύµβαση, όσο και στον λογαριασµό της ∆ΕΗ,
πρέπει να εµφανίζεται ο δικαιούχος ως φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση
που τη Σύµβαση Συµψηφισµού υπογράψει ο δικαιούχος ως νοµικό
πρόσωπο και ο λογαριασµός ∆ΕΗ είναι δηλωµένος στην εταιρεία
αντίστοιχα, τότε το δάνειο θα πρέπει να εξεταστεί από την Τραπεζική
Μικρών Επιχειρήσεων.
3. Σε οικογενειακό κτίριο µε συνιδιοκτήτες, µπορεί ο ένας εκ των
ιδιοκτητών να εγκαταστήσει το ΦΒ σύστηµα; Πρέπει ο λογαριασµός
της ∆ΕΗ να είναι στον όνοµά του;
Όσον αφορά στο πρόγραµµα της Πολιτείας αναφέρεται ρητά ότι «Στην
περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο
κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος. ∆ικαίωµα
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ένταξης στο πρόγραµµα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών
εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων
ιδιοκτησιών µετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή
κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί
η συµφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται µε
πρακτικό οµόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή µε έγγραφη
συµφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, µε ευθύνη των
ενδιαφεροµένων.» Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο συµψηφισµός θα γίνεται
επί του λογαριασµού των κοινοχρήστων. Έτσι όσον αφορά στο δάνειο
διακρίνουµε την εξής περίπτωση:
Την περίπτωση του Πράσινου ∆ανείου µε εκχώρηση της Σύµβασης
Συµψηφισµού της ∆ΕΗ. Το δάνειο µπορεί να χορηγηθεί στην περίπτωση
που ο αριθµός παροχής της ∆ΕΗ αντιστοιχεί σε ιδιώτη, οπότε αφενός µεν
θα πρέπει να συµβάλλεται ο ιδιοκτήτης στο όνοµα του οποίου είναι ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ (και προαιρετικά οι λοιποί ιδιοκτήτες) αφετέρου όµως
προκειµένου να µπορεί ένας εκ των συνιδιοκτητών να εγκαταστήσει ΦΒ σε
κοινόχρηστο χώρο και να καρπώνεται µόνο αυτός το έσοδο στον
προσωπικό του λογαριασµό ∆ΕΗ, απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη
εκχώρησης του χώρου και όχι απλή απόφαση γενικής συνέλευσης.
4. Το ακίνητό έχει ρεύµα αλλά όχι άδεια. Μπορεί κάποιος να
εγκαταστήσει ΦΒ σύστηµα και να λάβει δάνειο από την Τράπεζα;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετάσει η ∆ΕΗ το αίτηµα του
ενδιαφερόµενου είναι να υπάρχει και η έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
από την Πολεοδοµία. Εάν λοιπόν η πολεοδοµία χορηγήσει αυτό το έντυπο
σε ακίνητο που δεν έχει άδεια, τότε το δάνειο θα µπορούσε να δοθεί. Με
εκχώρηση της σύµβασης συµψηφισµού (ή εναλλακτικά µε προσηµείωση σε
άλλο ακίνητο).
5. Είναι έτοιµη η ∆ΕΗ;
Η ∆ΕΗ θα αναλάβει όλο το βάρος της υλοποίησης του προγράµµατος το
µηχανογραφικό της σύστηµα προσαρµόζεται στις νέες απαιτήσεις.
6. Υπάρχει επιχορήγηση;
Όχι. Η τιµή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύµα (0,55€/Kw) στο ∆ίκτυο είναι
πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, µε αυτόν τον τρόπο ο
πολίτης δεν µπαίνει στη διαδικασία προετοιµασία φακέλου, αξιολόγησης,
έγκρισης, ελέγχου, κτλ.
7. Ποια η διαδικασία και ποιες Συµβάσεις πρέπει να υπογραφούν;
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. ∆εν απαιτείται καµία ενεργειακή άδεια
που έχουµε για τους µεγαλύτερους σταθµούς.
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Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός
απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ∆ΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες
συµβάσεις :
α) για την τοποθέτηση του µετρητή (Σύµβαση Σύνδεσης ∆ΕΗ)
β) για την πώληση της ενέργειας (Σύµβαση Συµψηφισµού ∆ΕΗ).
8. Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για τον ενδιαφερόµενο;
H µικρή ισχύς των ΦΒ συστηµάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόµενη ενέργεια
αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών του κυρίου του ΦΒ συστήµατος. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται,
για τον κύριο του ΦΒ συστήµατος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση
της ενέργειας αυτής στο ∆ίκτυο.
http://www.ypan.gr/docs/Egyklios%20forologikon%20YPOIO.pdf
Ο πολίτης παραγωγός – καταναλωτής δεν θα έχει καµία φορολογική ή
ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγµα βιβλίων, έκδοση τιµολογίων, ασφάλιση
κλπ) είτε είναι επιτηδευµατίας, είτε όχι.
9. Πως γίνεται η πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ; Ο ενδιαφερόµενος
πουλάει όλο το ηλιακό ρεύµα που παράγει στην ∆ΕΗ ή µόνο τη
διαφορά από αυτό που καταναλώνει;
Όλη η παραγόµενη ενέργεια από το ΦΒ σύστηµα θα πωλείται στην ∆ΕΗ
έναντι 0,55€ ανά κιλοβατώρα (kWh), τιµή εγγυηµένη για 25 χρόνια και η
οποία θα προσαυξάνεται κατ’ έτος µε το 25% του ετήσιου πληθωρισµού. Ο
ενδιαφερόµενος συνεχίζει να αγοράζει ρεύµα από τη ∆ΕΗ στην τιµή που το
αγοράζει σήµερα (περίπου 0,08 – 0,12 € την kWh). ∆ηλαδή, ο
ενδιαφερόµενος συνεχίζει και πληρώνει κανονικά το ρεύµα που
καταναλώνει στη ∆ΕΗ (προς 0,08 έως 0,12€/Κwh), ενώ παράλληλα έχει
έσοδο από το ρεύµα που πουλάει (προς 0,55€/kwh).
Η τιµή της παραγόµενης ενέργειας από το ΦΒ σύστηµα ορίζεται σε
0,55€/kWh για τις συµβάσεις
συµψηφισµού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιµή
µειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συµβάσεις συµψηφισµού που
συνάπτονται το διάστηµα 1.1.2012 µέχρι και 31.12.2019.
10. Ρολόγια ∆ΕΗ : Πόσα, σχέση ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ, ποιος πληρώνει το
ρολόι;
Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι µε διπλό µετρητή για µέτρηση της
παραγόµενης από τη ΦΒ εγκατάσταση ενέργειας και της µικρής
απορροφούµενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν
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συνοδευτικό εξοπλισµό (π.χ. κάµερα, συναγερµός). Το κόστος για το ρολόι
βαρύνει τον παραγωγό ενδιαφερόµενο όπως συµβαίνει σε όλες τις
περιπτώσεις σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ η οποία να θυµίσουµε ότι είναι
µια Α.Ε.
11. Πότε γίνεται η καταµέτρηση της παραγόµενης ενέργειας από το
ΦΒ σύστηµα;
Η καταµέτρηση της παραγόµενης ενέργειας από το ΦΒ σύστηµα
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τη καταµέτρηση της παροχής ρεύµατος,
δηλ. εφαρµόζεται ο ίδιος κύκλος καταµέτρησης µε αυτόν της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την
ηµεροµηνία της προγραµµατισµένης καταµέτρησης τότε η εκκαθάριση της
παραγόµενης ενέργειας από το ΦΒ σύστηµα θα γίνεται στην ηµεροµηνία
της επόµενης ηµεροµηνίας προγραµµατισµένης καταµέτρησης.
12. Πως θα γίνεται ο λογιστικός συµψηφισµός της αξίας του
πωλούµενου ρεύµατος µε τον λογαριασµό κατανάλωσης της ∆ΕΗ;
Πως θα εισπράττει το έσοδο ο κύριος του ΦΒ συστήµατος;
Το αντίτιµο πώλησης του συνόλου της παραγόµενης ενέργειας στο ∆ίκτυο
της ∆ΕΗ, µειούµενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασµού της ∆ΕΗ, θα
παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασµό της ∆ΕΗ και θα εισπράττεται από
τον κύριο του ΦΒ συστήµατος. Το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό
λογαριασµό του κυρίου του ΦΒ συστήµατος στην ηµεροµηνία λήξης του
λογαριασµού ρεύµατος. Αν κύριος του συστήµατος είναι η διαχείριση της
πολυκατοικίας, τότε το σύστηµα θα συνδέεται µε τον κοινόχρηστο µετρητή
(ρολόι) της ∆ΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα
κατανέµονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

∆. Παράρτηµα
•

Αρκετές από τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν
σε τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες µε την ∆ΕΗ µπορείτε να
βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην ενότητα
«ΦΒ στις Στέγες» http://www.ypan.gr/5526_cms.htm. Στην ενότητα
αυτή µπορείτε να βρείτε και όλες τις σχετικές αποφάσεις που
αφορούν στο πρόγραµµα.

•

Επίσης στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ, στην ενότητα Φωτοβολταϊκά στις
στέγες µπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τη διαδικασία και τα
αντίστοιχα έντυπα : www.dei.gr
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