Net Metering 2016

ΝΕΤ ΜΕΤΕRING
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Net metering είναι η αυτοπαραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και εν συνεχεία ο συμψηφισμός της
παραγόμενης ενέργειας με την ενέργεια που καταναλίσκεται. Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη
από την καταναλισκόμενη τότε πιστώνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, εάν είναι μικρότερη
τότε πληρώνεται μόνο η διαφορά. Εκκαθάριση γίνεται στο τέλος κάθε έτους.
H νομική θέσπιση για την έναρξη εγκαταστάσεων τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2015 και οι πρώτες αιτήσεις
σύνδεσης ξεκίνησαν να κατατίθενται αρχές Μαΐου του 2015.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Εκκίνηση του προγράμματος του Net metering πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α με την εγκατάσταση ενός
φωτοβολταϊκού ή μίας ανεμογεννήτριας σε υπάρχων δίκτυο οικίας ή επιχείρησης.

Το 1980 οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού της πολιτείας του Idaho επέτρεψαν πρώτες στους καταναλωτές τη
δυνατότητα του net metering και ήδη το 1998, το net metering ήταν νόμιμο σε 22 πολιτείες των ΗΠΑ. Το
2005 με ομοσπονδιακό νόμο, όλες οι εταιρείες ηλεκτρισμού της χώρας, υποχρεώθηκαν να δίνουν αυτή τη
δυνατότητα στους συνδρομητές τους. Στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πιλοτικά το net metering,
ήταν η Δανία, το 1998.
ΝΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ NET METERING
Νομοθετικά ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net metering) θεσπίστηκε με το νόμο 4203/2013. Οι διαδικασίες για
την έναρξη εγκατάστασης αυτοπαραγωγών ξεκίνησαν με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461
που υπεγράφη στις 30/12/2014 με θέμα «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό
ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006.».
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NET METERING ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ














Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ. Η Περιοχή εξετάζει το αίτημα και εντός
μήνα στέλνει προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις μήνες.
Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης σύνδεσης στην Περιοχή και αποδοχή της προσφοράς
σύνδεσης, με προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και καταβολή του κόστους των έργων
σύνδεσης.
Υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή του συμβατικού τιμήματος. Η κατασκευή
των έργων σύνδεσης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης,
εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης συμψηφισμού προς το ΔΕΔΔΗΕ.
Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού, η οποία καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ εντός 15 ημερών από την
παραλαβή του αιτήματος. Αυτή ισχύει για 25 χρόνια από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης
του Φ/Β συστήματος.
Κατασκευή του Φ/Β συστήματος.
Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
Ενεργοποίηση της σύνδεσης αφού πρώτα γίνει έλεγχος της εγκατάστασης από το ΔΕΔΔΗΕ.

Για την κατάθεση της αίτησης για net metering στο ΔΕΔΔΗΕ απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας του
ακινήτου (ή μισθωτήριο) και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες ότι επιτρέπουν την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (σε περίπτωση πχ. πολυκατοικίας). Τα υπόλοιπα
έγγραφα είναι τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, φυλλάδια και υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού που αφορούν τον
εγκαταστάτη του συστήματος.
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ NET METERING

Ένα σύστημα net metering μειώνει σημαντικά την αξία του ρεύματος. Ανάλογα
με το μέγεθος του συστήματος και τη συνολική ετήσια κατανάλωση, μπορεί να
μηδενίσει πλήρως τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και να μειώσει τις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις πλην τα ΥΚΩ έως και 80%.
Eνδεικτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Εμπορικό τιμολόγιο Γ21
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις,
€/kWh)
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh)
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο διανομής, €/kWh)
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh)
ΕΦΚ (€/kWh)
Ειδικό Τέλος 5%o
ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)
Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh)
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh)

10.000
0,1021
0,0058
0,0228
0,0182
0,005
0,0004
0,0313
0,0005
0,1861

Αφαιρώντας τα ΥΚΩ, ο συμψηφισμός για τον εμπορικό καταναλωτή θα τιμολογείται στα 0,165 €/kWh.
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ΕΡΓΑ kIEFER

Keep & Pick 0,7MW
Περιγραφή
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700 kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως 1530 kWh/kWp.

Δεδομένα έργου
Ονομαστική ισχύς
Ετήσια παραγωγή/kW
Αντιστροφείς
Υποσταθμός Μέσης Τάσης
Αριθμός/Είδος πλαισίων
Είδος κατασκευής
Βάσεις στήριξης
Προσανατολισμός

699,6 kWp
1,43 MWh/kWp
SMA Sunny Tripower 17000TL
Schneider Electric
3042 φωτοβολταϊκά πλαίσια
πολυκρυσταλλικού πυριτίου Trina
Solar, τύπου TSM 230PC05
Στέγης
HILTI
Ανατολικός-Δυτικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όνομα πάρκου
Επιχείρηση ενέργειας
Περιοχή
Έναρξη λειτουργίας
Χρόνος κατασκευής

Keep & Pick
ΔΕΗ
Μαρκόπουλο, Αττική
Νοέμβριος 2011
6 εβδομάδες
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ΕΡΓΑ kIEFER

Ρίκια 1MW
Περιγραφή
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του
το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp.

Δεδομένα έργου
Ονομαστική ισχύς
Ετήσια παραγωγή/kW
Αντιστροφείς
Υποσταθμός Μέσης Τάσης
Αριθμός/Είδος πλαισίων

Είδος κατασκευής
Βάσεις στήριξης
Προσανατολισμός

941,3 kWp
1,353 MWh/kWp
Schneider Conext 20000 TL
Schneider Electric
3842 πλαίσια Canadian Solar,
τύπου CS6P245
Στέγης
HILTI
Ανατολικός-Δυτικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όνομα πάρκου
Επιχείρηση ενέργειας
Περιοχή
Έναρξη λειτουργίας
Χρόνος κατασκευής

Ρίκια
ΔΕΗ
Ασπρόπυργος, Ν.Αττικής
Δεκέμβριος 2012
4 εβδομάδες
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ΕΡΓΑ kIEFER

Solar Park 0,76MW
Περιγραφή
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 766 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το
2012 και παράγει ετησίως 1350 kWh/kWp.
Δεδομένα έργου
Ονομαστική ισχύς
Ετήσια παραγωγή/kW
Αντιστροφείς
Υποσταθμός Μέσης Τάσης
Αριθμός/Είδος πλαισίων
Είδος κατασκευής
Βάσεις στήριξης
Προσανατολισμός

766 kWp
1,350 MWh/kWp
Schneider Conext 20000 TL
Schneider Electric
3191πλαίσια Canadian Solar,
τύπου CS6P240
Στέγης
HILTI
Ανατολικός-Δυτικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όνομα πάρκου
Επιχείρηση ενέργειας
Περιοχή
Έναρξη λειτουργίας
Χρόνος κατασκευής

Solar Park MAE
ΔΕΗ
Ασπρόπυργος, Ν.Αττικής
Δεκέμβριος 2012
4 εβδομάδες

-7-

ΕΡΓΑ kIEFER

Market In 20kW
Περιγραφή
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 20kWp. Bρίσκεται στη Αρτέμιδα του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013
και παράγει ετησίως 1400 kWh/kWp.
Δεδομένα έργου
Ονομαστική ισχύς
Ετήσια παραγωγή/kW
Αντιστροφείς
Αριθμός/Είδος πλαισίων

Είδος κατασκευής
Βάσεις στήριξης
Προσανατολισμός

20kWp
1,4 MWh/kWp
Schneider Electric Conext 20
82 φωτοβολταϊκά πλαίσια
Canadian Solar, τύπου CS6P245

Στέγης
HILTI
Νότιος

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όνομα πάρκου
Επιχείρηση ενέργειας
Περιοχή
Έναρξη λειτουργίας
Χρόνος κατασκευής

Market In 20kW
ΔΕΗ
Αρτέμιδα , Ν.Αττική
Μάιος 2013
4 εβδομάδες
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ΕΡΓΑ kIEFER

Μεγάλη αυλή 1ΜW
Περιγραφή
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 999 kWp. Bρίσκεται στη θέση Μεγάλη Αυλή στο δήμο Κερατέας του νομού Αττικής.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και παράγει ετησίως 1420 kWh/kWp.
Δεδομένα έργου
Ονομαστική ισχύς
Ετήσια παραγωγή/kW
Αντιστροφείς
Αριθμός/Είδος πλαισίων
Είδος κατασκευής
Βάσεις στήριξης
Προσανατολισμός

Τεχνικά χαρακτηριστικά
999 kWp
1,402 MWh/kWp
Schneider Electric GT100
Schneider Electric
4158 φωτοβολταϊκά πλαίσια
Luxor, τύπου LX-240P/156-60+
Στέγης
HILTI
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Όνομα πάρκου
Επιχείρηση ενέργειας
Περιοχή
Έναρξη λειτουργίας
Χρόνος κατασκευής

Μεγάλη αυλή
ΔΕΗ
Κερατέα, Ν.Αττική
Μάιος 2013
4 εβδομάδες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
kIEFER TEK ΕΠΕ
Νάξου 12, Χαλάνδρι,Τ.Κ. 15235, Αθήνα
Tηλ.: +30 210 6095 775
FAX: +30 210 6095 798
eMail: info@kiefer.gr
Web: www.kiefer.gr

Χρήστος Πετρόχειλος
Τηλ: 694 043 2880
eMail: c.petrocheilos@kiefer.gr

