
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών  
Σ ά   έ  ά   Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις  
και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 

έως 10 Kwp
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Σκοπός
Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 KwpKwp

Σκοπός

Δικαιούχοι

γ γ ς ς γ ς
που στεγάζουν πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκ € και οι 
οποίες απασχολούν έως 10 εργαζομένους οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο 
στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα

Πρόγραμμα Τοκοχρεολυτικό Δάνειο σε Ευρώ και αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις

Προϋποθέσεις
• Ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του 
φωτοβολταϊκού

• Μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου, η των 
ΠΕΠ, ΕΣΠΑ

 Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με την ΔΕΗ
 Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων ή/και εγγυητών (ύπαρξη ακίνητης περιουσίας). Εξασφαλίσεις

Πιστωτικά • 3 έτη λειτουργίας

Ποσό δανείου έως € 40.000

Ύψος 
Χρηματ/σης

Έως 100% χρηματοδότηση της αξίας του συνολικού προϋπολογισμού (αγορά –
εγκατάσταση – σύνδεση, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επένδυσης), καθώς και του 
καθαρού κόστους σύνδεσης με τη Δ.Ε.Η. ( έως 1.000€ σύμφωνα με την διατύπωση όρων 
σύνδεσης της ΔΕΗ) 

Περίοδο άρι ος κεφαλαίο   6 ηνών

Πιστωτικά
κριτήρια

η ργ ς
• Σταθερός τζίρος
• Όχι ζημίες 

Διάρκεια 
Δανείου

Έως 10 έτη

Έξοδα:

Περίοδο χάριτος κεφαλαίου  6 μηνών

Επιτόκιο

€ 1.100  

Eur 3M + περιθώριο 6% πλέον εισφοράς Ν.128/75
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Credit Life: Επιπρόσθετο 0,50% για ασφαλιστική κάλυψη δανείου από απώλεια ζωής και μόνιμης 
ολικής ανικανότητας

Ασφαλιστικές
Καλύψεις:

Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού στην EFG EUROLIFE (υποχρεωτική  εκχώρηση 
ασφαλιστικής αποζημίωσης)



Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 KwpKwp

Για την έγκριση
 Προβλεπόμενα δικαιολογητικά εταιρείας-φορέων επιχείρησης, νομιμοποιητικά έγγραφα, οικονομικά 

στοιχεία για την εξέταση δανείου εξοπλισμού ( βλ. συν/νο πίνακα) 

Δικαιολογητικά που αφορούν την επένδυση

 Αποδεικτικό δικαιώματος του ενδιαφερομένου στο χώρο εγκατάστασης  Αποδεικτικό δικαιώματος του ενδιαφερομένου στο χώρο εγκατάστασης 

αντίγραφο συμβολαίου κτήσης  και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο

 Όροι σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο ( ΔΕΣΜΗΕ/ΔΕΗ)

 Έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής 

απόδοσης στον διαχειριστή του δικτύου υπογεγραμένη από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα 

μηχανικό

 Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου 

πόλεως) 

 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και του θεωρημένου Σχεδίου Κάτοψης Στέγης

 Οικονομοτεχνική μελέτη 

I. Αναλυτικός προϋπολογισμός επένδυσης

 Εργασίες / Περίφραξη

 Προμήθεια & εγκατάσταση Φ/Β πανέλωνρ μή γ η /

 Συστήματα στήριξης/trackers

 Προμήθεια Inverters

 Ηλεκτρική εγκατάσταση ( Καλωδιώσεις, πίνακες  κλπ)

 Συστήματα τηλεπιτήρησης

II. Προσφορές προμήθειας & εγκατάστασης εξοπλισμού, τεχνικά εγχειρίδια / πιστοποιητικά / 

εγγυήσεις ) 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον μετρητή στον 

οποίο θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα δικαιολογητικά 3,4 δύναται να μην προσκομιστούν στην φάση οικονομικής 
προέγκρισης. Είναι όμως προαπαιτούμενα για την τεχνική αξιολόγηση της επένδυσης και την 
οριστική έγκριση του δανείου.
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Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 φωτοβολταϊκών στις στέγες έως 10 KwpKwp

Για την εκταμίευση

1. Σύμβαση σύνδεσης με ΔΕΗ
2. Σύμβαση συμφηφισμού

1. 30% προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού

Ροή Χρηματοδότησης

Η εκταμίευση θα πραγματοποιείται βάσει προόδου εργασιών ως εξής:

2. 60% με την ολοκλήρωση εγκατάστασης εξοπλισμού
3. 10% με την  ενεργοποίηση της σύνδεσης (με την παραλαβή του πρωτοκόλλου 

σύνδεσης από την ΔΕΗ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : προκειμένου να διασφαλιστεί το καλώς έχειν του έργου και η πιστοποίηση της σωστής 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα γίνονται 2 πιστοποιήσεις από την τράπεζα το κόστος των 
οποίων ανέρχεται στα €900 και θα  επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

1 Τεχνική αξιολόγηση της επένδυσης & αξιολόγηση του εύλογου κόστους ( κόστος 1. Τεχνική αξιολόγηση της επένδυσης & αξιολόγηση του εύλογου κόστους ( κόστος 
€500)

2. Πιστοποίηση σωστής ολοκλήρωσης της εγκατάστασης ( κόστος €400)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν οδοιπορικά. 
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