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Προστασία ΤιμήςΦιλικά προς το περιβάλλον

Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνά το κόστος 
της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο 
χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον 
προμηθευτή)προμηθευτή), τότε ο καταναλωτής θα καταβάλει την 
διαφορά που θα προκύπτει από το συμψηφισμό του 
κόστους της εξαγόμενης και της εισαγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας την εκάστοτε περίοδο 
τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό, εντός μιας 
χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών, θα γίνεται η τελική 
εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων Ο 
δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Αγοράς δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον εκάστοτε Προμηθευτή 
του, η οποία θα ισχύει για διάστημα 10 χρόνων. με 
δικαίωμα ανανέωσης

ΚΟΣΤΟΣ
Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να 
εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας Β είναι 
10kW - 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασική προϋπόθεσηΒασική προϋπόθεση: Η μέγιστη ισχύς κάθε 
συστήματος ΑΠΕ δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% 
του εγκατεστημένου φορτίου του εξυπηρετούμενου 
υποστατικούυποστατικού, εκτός στην περίπτωση που θα 
εγκατασταθεί ανάλογο σύστημα αποθήκευσης ή/και 
σύστημα ελέγχου έκχυσης ηλεκτρικής ενέργειας 
στο ηλεκτρικό σύστημα (Export Limitation Scheme). 
Σημειώνεται ότι η αναμενόμενη συνολική ετήσια 
παραγωγή δεν θα υπερβαίνει την συνολική ετήσια 
κατανάλωση του εξυπηρετούμενου υποστατικού.

ΙΣΧΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γρήγορη απόσβεση κεφαλαίουΑπαλλαγείτε από τον λογαριασμό του 
ρεύματος

Προστασία από αυξήσεις και φόρουςΤεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον

Γρήγορη απόσβεσηΔωρεάν ρεύμα για πάντα 

Φιλική τεχνολογία προς το 
περιβάλλον

Προστασία από μελλοντικές 
αυξήσεις

Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης

Δωρεάν ρεύμα για πάντα

Γρήγορη απόσβεση

Μεγάλα κέρδη στην 25ετία

Συμψηφισμός λογαριασμών Προϋποθέσεις εγκατάστασης
NET BILLING

Aφορά εγκαταστάσεις Συστημάτων ΑΠΕ που υλοποιούνται σε υποστατικά με 
εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, 
δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, 
επιχειρήσεις αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία 
χρήση.

Τα συστήματα ΑΠΕ μπορούν να εγκατασταθούν στην οροφή νόμιμα  ανεγερμένων 
υποστατικών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου ή/και όμορων τεμαχίων με το 
υποστατικό το οποίο θα εξυπηρετούν.


