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Αυτοπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά 

  

Μια πετυχημένη κίνηση για την  άμεση μείωση του κόστους της ΔΕΗ 
 
Οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές δίνουν πλέον τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει    
ο ίδιος την ενέργεια που καταναλώνει. 
 
Δίνεται η δυνατότητα να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε σπίτι ή επαγγελματικό χώρο και 
να καταναλώνεται επιτόπου, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος ή και εξολοκλήρου τις ανάγκες        
ηλεκτρισμού της εγκατάστασης. 
 

Σας συμφέρει 
Τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν ήδη αυξηθεί κατ’ επανάληψη τους τελευταίους μήνες και              
αναμένονται και περαιτέρω αυξήσεις. 
Το κόστος της ενέργειας από τη ΔΕΗ μαζί με τις επιβαρύνσεις κυμαίνεται μεσοσταθμικά                      
στα 0,15 Ευρώ / kWh για οικίες και συνήθεις επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 
 

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής 

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, έχουν όλα τα  
√ φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη)  
√ νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού   
Το πρόσωπο που εντάσσεται στο πρόγραμμα πρέπει να έχει 
√ την κυριότητά  

ή 
√ τη νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και την 

έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.  
 

Επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού 
√ έως 20 kWp  

ή  
√ μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον  αυτή ξεπερνά τα 20 kWp.  
 

Πότε γίνεται ο συμψηφισμός 
Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται  
√ στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς  
√ στο τέλος κάθε έτους 
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Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε 

1. Τη μελέτη της ενεργειακής κατανάλωσης του τελευταίου 12μήνου, προκειμένου              
να υπολογίσουμε την κατάλληλη για εσάς ισχύ. 

2. Τον προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να επιτύχουμε τις μικρότερες δυνατές σκιάσεις και την 
βέλτιστη απόδοση του συστήματος. 

3. Την ενεργειακή και οικονομικοτεχνική μελέτη, ώστε να ξέρετε το οικονομικό όφελός σας 
για την επόμενη 25ετία. 

4. Όλη την διαδικασία μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης με την ΔΕΗ. 
5. Την προμήθεια & εγκατάσταση του φερεγγυότερου εξοπλισμού. 
6. Την προληπτική παρακολούθηση του συστήματος και τεχνική υποστήριξη μετά την       

πώληση. 
7. Την δανειοδότηση της επένδυσης σας ή / και την ένταξη της σε προγράμματα              

επιχορήγησης. 
 

Τι είναι σκόπιμο να προσέξετε εσείς 

1) Την επιλογή του κατασκευαστή του φωτοβολταϊκού 
  Για να λειτουργεί το φωτοβολταϊκό σας στο μέλλον, επιλέξτε ένα κατασκευαστή που         

 θα τον βρίσκετε και αύριο. 
  Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει, ότι στον χώρο παραμένουν μόνο οι εταιρείες 

 που ασχολούνται με την ενέργεια εδώ και πολλές δεκαετίες. 
  Όχι αυτές που ασχολούνται ευκαιριακά όταν τα φωτοβολταϊκά είναι σε άνθιση. 
 
2) Την μελέτη ισχύος του φωτοβολταϊκού 
  Η υπερδιαστασιολόγηση του Φ/Β θα αυξήσει και το κόστος κτήσης και τον χρόνο             

 απόσβεσης του συστήματος. Είναι βέβαιο ότι η υπερδιαστασιολόγηση δεν σας συμφέρει.    
 
3)  Τον  εξοπλισμό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
  Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι μετατροπείς, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο κομμάτι του     

 εξοπλισμού, αλλά όχι το μόνο που καθορίζει την ποιότητα.  
  Προσέξτε το σύνολο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. (πίνακες, καλώδια, ασφαλιστικές 

 διατάξεις, γειώσεις – είναι το κρυφό κόστος, αλλά και το μελλοντικό σας όφελος). 
  

Εάν είστε έτοιμοι για την πράσινη αυτή επένδυση εξοικονόμησης, 
 

είμαστε και εμείς έτοιμοι να σας αποδείξουμε ότι 
η παρουσία μας στην αγορά από το 1980 

η εξειδίκευσή μας στο χώρο των ΑΠΕ 
 

θα σας αφήσουν απόλυτα ευχαριστημένους  
& τώρα & στο μέλλον 
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