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Μέσω του προγράμματος net metering ο καταναλωτής μπορεί να παράγει ο ίδιος την ενέργεια που χρειάζεται, 
αποθηκεύοντας δωρεάν το πλεόνασμα της στο ηλεκτρικό δίκτυο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η δυνατότητα αυτή καθιστά εξαιρετικά οικονομική τη χρήση των Φ/Β, καθώς δε χρειάζεται να δαπανηθούν 
επιπλέον χρήματα για την αγορά μπαταριών.

Χαρακτηριστικά του net metering

   Ο συμψηφισμός παραγόμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι 
"λογιστικός" (σε €).
       Η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.
      Ο αυτοπαραγωγός απαλλάσσεται έως και από το σύνολο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, ενώ μειώνονται 
σημαντικά και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
  Το οικονομικό όφελος μεγιστοποιείται όταν υπάρχει μεγάλο μερίδιο ταυτοχρονισμού παραγωγής και 
κατανάλωσης.
     Η ενέργεια συμψηφίζεται σε περίοδο τριετίας.

Η kIEFER TEK αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη, τη διαδικασία 
αδειοδότησης, την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη σύνδεση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού.

Aγροτικό 
net metering



Εγκατάσταση Φ/Β

Εμπειρία και Ανάπτυξη της kIEFER

Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση  και τη διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς και τη συντήρηση και την παρακολούθηση τους 
μέσω του προγράμματος monitoring που διαθέτει. Βασιζόμενοι στις εκάστοτε ενεργειακές καταναλώσεις 
πραγματοποιούμε το βέλτιστο σχεδιασμό με γνώμονα τη μέγιστη απόδοση του συστήματος. Χάρη στην αδιάλειπτη 
επικοινωνία με τους προμηθευτές μας, η τεχνολογία μας είναι πάντα ενημερωμένη με βάση τα διεθνή πρότυπα.
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Η kIEFER ΤΕΚ αναλαμβάνει την υποβολή φακέλων για την υπαγωγή φωτοβολταϊκών σταθμών σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μπορούν να υπαχθούν στο σχέδιο βελτίωσης της δράσης 4.1.3, που αναπτύσσεται στα 
πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και επιδοτεί επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση 
ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος, με επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 150.000€ έως 200.000€ (500.000€ σε 
περίπτωση συλλογικών επενδύσεων) και ποσοστά ενίσχυσης 40% - 85%.

Η kIEFER TEK διαθέτει μια καταξιωμένη πορεία στο χώρο της κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές, έχοντας στο δυναμικό την ανάπτυξη και κατασκευή έργων συνολικής ισχύος 300ΜW.   

Virtual net metering
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έχουν το δικαίωμα ένταξης στον εικονικό 
συμψηφισμό. Σε αυτόν η εγκατάσταση παραγωγής δε χρειάζεται να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση 
κατανάλωσης.
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