
To τεχνικό γραφείο «Αγγελάκκης Άγγελος» ασχολείται µε την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων από το 2011. Συνεπώς, διαθέτουµε την απαραίτητη 
τεχνογνωσία προκειµένου να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην 
κατασκευή - επίβλεψη - συντήρηση φωτοβολταϊκων συστηµάτων. Από τις 8 
Μαΐου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering).

Τι είναι το net metering?

Το  net metering  είναι ο συµψηφισµός µεταξύ παραγόµενης και καταναλισκόµενης 
ενέργειας, µέσω του οποίου επιτρέπεται στον καταναλωτή να καλύψει ένα σηµαντικό 
µέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να 
χρησιµοποιεί το δίκτυο για έµµεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Η χρέωση-πί-
στωση που αφορά στη διαφορά µεταξύ καταναλισκόµενης και παραγόµενης ενέργει-
ας, θα πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε κύκλου καταµέτρησης-τιµολόγησης της κατα-
ναλισκόµενης ενέργειας.

Πώς γίνεται ο συµψηφισµός µε Net Metering

Ο αυτοπαραγωγός net metering χρεώνεται την διαφορά Απορροφώµενης (Α) - Εγχεόµενηs 
(Ε) ενέργειας εφόσον είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται µε µηδέν, δεν υφίσταται χρεωστέα 
ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η 
διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό ως πρόσθετη εξερχόµε-
νη (εγχεόµενη) ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασµα ενέργειας συµψηφί-
ζεται µε την χρεωστέα ενέργεια προηγούµενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογι-
σµός. Τυχόν παραµένον µετά τον ετήσιο αντιλογισµό πλεόνασµα δεν πιστώνεται στον επόµε-
νο λογαριασµό. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται, υπό µορφή παραδείγµατος στον πίνακα που 
ακολουθεί και αφορά εγκατάσταση καταναλωτή µε τετραµηνιαία καταµέτρηση.
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Οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:
 • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώµενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη  
    χρέωση.
 • H Χρέωσης Χρήσης Συστήµατος και η Χρέωσης Χρήσης Δικτύου υπολογίζεται   
    βάσει  της απορροφώµενης ενέργειας, επί την χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλι 
    σκόµενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.

Παράδειγµα Net metering για κατοικία

Ένα σπίτι (100τµ) µε κατανάλωση 5.000kWh και αντλία θερµότητας µε κατανάλωση 
3.000kWh (ετησίως) θα πλήρωνε στη ΔΕΗ 1.900€. Με ένα φωτοβολταικό net metering 
5kWp µε κόστος κάτω από 8.000€ (µε ΦΠΑ) θα εκµηδενίσει το κόστος ρεύµατος. Η 
απόσβεση θα γίνει σε λιγότερο από 5 χρόνια.(Απόδοση επένδυσης 20%)

Παράδειγµα Net Metering για επαγγελµατικό κτίριο

Αν πάµε σε ένα παράδειγµα µικρής επιχείρησης (ξενοδοχείο) που εγκαθιστά 
ένα σύστηµα net metering ισχύος 20kWp µε κόστος περίπου 23.000€+

ΦΠΑ, τότε το ξενοδοχείο θα µειώσει κατά τουλάχιστον 
30.000kWh ετησίως τους λογαριασµούς της, δηλαδή 

περισσότερο από 5.000€ εξοικονόµηση. Αν 
ληφθεί υπόψην οτι η δαπάνη εκπίπτει κατά 

ποσοστό 26% τότε η απόσβεση της 
επένδυσης αγγίζει τα 3 έτη.

Πως λειτουργεί το net metering?

1. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια µετατρέπουν την 
ηλιακή ενέργεια και τη µεταφέρουν µε µορφή συνε-
χούς ηλεκτρικού ρεύµατος (DC) στον µετατροπέα.

2. Ο µετατροπέας αλλάζει το συνεχές ηλεκτρικό 
ρεύµα (DC) σε εναλλασσόµενο (AC)

3. Όλη η ηλεκτρική ενέργεια περνάει από τον µετρη-
τή

4. Στη συνέχεια πηγαίνει µέσω του πίνακα στις 
συσκευές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του 
σπιτιού σε ηλεκτρική ενέργεια

5. Αν καταναλώνετε περισσότερη ηλεκτρική 
ενέργεια από αυτή που παράγετε τότε αγοράζετε 
ηλεκτρικό ρεύµα από το δίκτυο

6. Αν παράγετε περισσότερη ενέργεια από 
αυτή που καταναλώνετε, τότε αυτή 
αποθηκεύεται έµµεσα στο δίκτυο 
για ένα έτος.
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