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Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 • Το Net Metering είναι μια πολιτική αγοράς και πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Οι καταναλωτές που κατασκευάζουν μια μικρή μονάδα ΑΠΕ 
θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την 
καταναλισκόμενη ενέργεια. Ο καταναλωτής πιστώνεται την 
περίσσεια ενεργείας που παράγει, χρησιμοποιώντας ως 
αποθήκη το δίκτυο. Στην αντίθετη περίπτωση, ο 
καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την ενέργεια, που 
κατανάλωσε αφού αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια. 

 Ξεκίνησε το 1980 δειλά από την Αμερική και τις μικρές Α/Γ και ήδη το 1998, το Net Metering είχε εφαρμοστεί σε 22 πολιτείες των 
ΗΠΑ, ενώ 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, μονιμοποιώντας το εν έτει 2005. Εκτός από τη Δανία, το Net Metering, εφαρμόζεται με επιτυχία και στην Κύπρο, στο 
Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, την Γερμάνια όπως επίσης σε Αυστραλία, Ισραήλ, Καναδά Τουρκία κλπ. 



Τι είναι το net-metering: Νέοι δρόμοι που ανοίγονται 

 • Παρούσα κατάσταση στην αγορά 
σε 18 περιφερειακές ενότητες δεν κατατέθηκε ούτε μία νέα αίτηση τους τελευταίους 3,5 μήνες ενώ σε ολόκληρη την 

Ελλάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, συνδέθηκαν μόλις 55 εγκαταστάσεις.(Σε παρένθεση αναφέρονται τα 
αντίστοιχα δεδομένα έως 17/2/2017) 

Ειδικότερα στην Δυτική Ελλάδα: 

• Αιτωλοακαρνανία: 43 (35) 

• Αχαϊα: 39 (38) 

• Ηλεία: 18 (17) 

 

 



Τι είναι το εικονικό net-metering:  

 • Ο συμψηφισμός ενέργειας από ΦΒ με κατανάλωση που δεν βρίσκεται στον 
ίδιο ή όμορο χώρο. 

 
Περιορισμοί: 

• Να βρίσκονται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας (ή ηλεκτρικού συστήματος για ΜΔΝ) 

• Να αντιστοιχούν σε ίδιο επίπεδο τάσης 

• Να έχουν τον ίδιο προμηθευτή 

• Να έχουν νόμιμη χρήση του χώρου 

• Να επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς ή να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Οι καταναλώσεις όμως πρέπει να αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις) 

• Η πλήρης εξόφληση ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των παροχών του προμηθευτή 



Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες:  

 Αστικός Συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο: 

1.  την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 

2.  της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, 

3. Την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας 

4. Την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας 

5. Την παραγωγή, αποθήκευση, υποκατανάλωση, διανομή και προμήθεια 
ενέργειας 

6. Την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους 

7. Την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση 

 

Μέσω των ΑΠΕ, των ΣΥΘΗΑ, της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της 
παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας 

 



Ενεργειακές Κοινότητες:  

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 

1.  η υποστήριξη της καινοτομίας 

2. η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

3. η ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της αυτοπαραγωγής 

4. η αύξηση της τοπικής αποδοχής των έργων ΑΠΕ 

5. η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

6. η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής οικονομίας 

 

• H Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θεσμοθετεί ένα διαφανές πλαίσιο λειτουργίας των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

• Επιτρέπεται επίσης η μετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισμού σε Ε. Κοιν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. (Ν4513/18Αρ9παρ6) 

 

 



Ενεργειακές Κοινότητες: Παραδείγματα  
 

• ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  Φ/Β NET METERING    

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας 
πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα 
προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία 
ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη 
και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με 
αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των 
διαμερισμάτων/μέλη της ΕΚΟΙΝ θα λαμβάνουν μειωμένο 
λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ    

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας 
δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της 
πολυκατοικίας.  

 

 

 

 

• Ενδεικτική Ισχύς: 50kW  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 60.000€  

• Κίνητρα: εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός με 
καταναλώσεις μελών της ΕΚΟΙΝ.  

 

 

 

 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 100.000€  

• Ενδεικτική επιδότηση: 50%  

• Κίνητρα: συμμετοχή ΕΚΟΙΝ σε προγράμματα  
 
 
 



Ενεργειακές Κοινότητες: Παραδείγματα  

 
Επιχειρήσεις  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ – VIRTUAL NET METERING  

  

• Πέντε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κλπ) δημιουργούν μία 
Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β 
σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί 
να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν 
εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από το φ/β σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις 
καταναλώσεις των επιχειρήσεων, για να μειώσουν το ενεργειακό 
τους κόστους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ενδεικτική Ισχύς: 500kW  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500.000€  

• Κίνητρα: εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός με 
καταναλώσεις μελών της ΕΚΟΙΝ.  



Ενεργειακές Κοινότητες: Παραδείγματα  

 
• ΟΤΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ    

Τρεις ΟΤΑ, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, 
προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία 
ανεμογεννήτρια και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό 
συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β 
σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις τους και 
καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας.  

• ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ   

Οι κάτοικοι ή και επιχειρήσεις μιας περιοχής μαζί με το Δήμο ή 
την τοπική ΔΕΥΑ, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, 
προκειμένου να εγκαταστήσουν μία μονάδα παραγωγής 
θερμικής ενέργειας με σύστημα τηλεθέρμανσης για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε θέρμανση.  

Για την υλοποίηση του έργου θα μπορούν να αναζητήσουν 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή τον Αναπτυξιακό νόμο. 

 

  

 

• Κίνητρα: Ευνοϊκές προβλέψεις του νόμου για συμμετοχή ΟΤΑ, 
για δράσεις σε ευάλωτους καταναλωτές και εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό.  

• Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ   

 

 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5εκ€.  

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης) 



Ενεργειακές Κοινότητες: Παραδείγματα  

 
ΕΚΟΙΝ-Αγρότες - Επιχειρήσεις   

Επιτρέπεται επίσης η μετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισμού σε Ε. Κοιν. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. (Ν4513/18Αρ9παρ6) 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕ   

Αγρότες, δασοκόμοι ή και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και δασικό τομέα, 
δημιουργούν Ενεργειακή Κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία και 
διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας ή/και την 
εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας βιομάζας παραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εφοδιαστική αλυσίδα 
μπορεί να τροφοδοτεί τη μονάδα βιομάζας, να προμηθεύει με 
προϊόντα της όπως ξύλα, pellet τους κατοίκους κλπ.   

• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΘΗΑ 

Ομάδα αγροτών ή και αγροτικές επιχειρήσεις δημιουργούν μία 
Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν μία 
μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) σε περιοχή, από όπου διέρχεται δίκτυο 
φυσικού αερίου. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα εγχέεται 
στο Δίκτυο, και η θερμική ενέργεια θα καλύπτει τις ανάγκες ενός 
θερμοκηπίου.  

 

 

 

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης). Ειδικά κίνητρα σταθμών 
ΑΠΕ (προτεραιότητα, μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από 
τέλη διατήρησης αδειών, κλπ).  

• Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ  

 

 

 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4εκ€  

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης). Ειδικά κίνητρα σταθμών 
ΑΠΕ (προτεραιότητα, μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από 
τέλη διατήρησης αδειών, κλπ)  

• Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ   

 



Ενεργειακές Κοινότητες: Παραδείγματα  

 
Κάτοικοι-Επιχειρήσεις-Δήμος  

• ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕ    

Κάτοικοι και επιχειρήσεις ενός νησιού, μπορούν να δημιουργήσουν 
μία Ενεργειακή Κοινότητα με συμμετοχή και του Δήμου, 
προκειμένου να υλοποιήσουν μία μονάδα αφαλάτωσης με ΑΠΕ (πχ 
με ανεμογεννήτρια), για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έλλειψης 
νερού.  

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Κάτοικοι και επιχειρήσεις ενός μικρού μη διασυνδεδεμένου 
νησιού, μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα με 
συμμετοχή του Δήμου, Επιμελητηρίων, κλπ προκειμένου να 
εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΑΠΕ με σύστημα 
αποθήκευσης για τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στο αυτόνομο 
σύστημα.  

• ΥΔΡΟΗΛΕΤΡΙΚΟ   

Οι κάτοικοι ή και επιχειρήσεις μιας περιοχής μαζί με το Δήμο, 
δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να 
εγκαταστήσουν ένα Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ενδεικτικής ισχύος 
1MW στην περιοχή.   

  

 

 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2εκ€.  

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης). Ειδικά κίνητρα σταθμών ΑΠΕ 
(προτεραιότητα, μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη 
διατήρησης αδειών, κλπ).  

• Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ή/και ΜΗ  

• ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ, ανάλογα με συμμετοχή ΟΤΑ/Ιδιωτών.   

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης). Ειδικά κίνητρα σταθμών ΑΠΕ 
(προτεραιότητα, μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη 
διατήρησης αδειών, κλπ).  

• Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ   

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2εκ€/ Ετήσια Έσοδα: 0,4εκ€  

• Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδότησης). Ειδικά κίνητρα σταθμών ΑΠΕ 
(προτεραιότητα, μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη 
διατήρησης αδειών, κλπ)   

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

1. Γιατί αυτός ο Περιορισμός ισχύος; 

2. Πως θα γίνεται η Χωροθέτηση; 

3. Πότε θα έρθουν οι Μικρές Α/Γ; 

4. Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ ή «ενημέρωση εγκατάστασης»; 

5. Πότε θα δεχθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις; 

6. Ποιες εγκαταστάσεις θεωρούνται αγροτικές? 

7. Αυξήσεις-μειώσεις ισχύος. Γίνεται σύμβαση με βάση την συμφωνημένη 
παροχή ΔΕΔΔΗΕ? 

8. Πόσο ευέλικτες είναι οι μεταβολές μελών ή συμψηφισμένων ΑΠ? 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Περιορισμός ισχύος: Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η απαιτούμενη ενέργεια του καταναλωτή αλλά η συμφωνημένη ισχύς κατανάλωσης; Την ίδια 

στιγμή που όπως τονίζεται το δελτιο τύπου του υπουργού τονιζει την χρηση των έξυπνων δικτύων και της αποκεντρωμένης παραγωγής. 

o Για έναν οικιακό καταναλωτή το όριο των 20KWp συνάδει με την πρακτική, την απαιτούμενη καταναλισκόμενη ενέργεια και με την ανάγκη παροχής κινήτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας (ίσως θα έπρεπε να είναι αυστηρότερο το όριο για αυτό το λόγο. Π.χ. Αν μπορείς να παράγεις 30.000 KWh ετησίως μπορείς να 

τις δαπανάς σε υπερβολική χρήση κλιματιστικών μονάδων κτλ. Αντίθετα αν μπορείς να έχεις μέχρι 10.000 KWh εξοικονομείς και τις υπόλοιπες οικιακές 

καταναλώσεις.) 

o Αντίθετα σε βιομηχανικούς καταναλωτές, ξενοδοχειακές ή άλλες τουριστικές μονάδες ή αγροκτηνοτροφικές μονάδες, η ηλεκτρική ενέργεια είναι πρώτη ύλη ή 

παραγωγικό εργαλείο. Σε αυτή την περίπτωση η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν δεδομένη και απαραίτητη και δύσκολα είναι εφικτό κάποιος 

να την περιορίσει. Ίσως λοιπόν είναι χρησιμότερη μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης της μονάδας ή ακόμη και χρήση του πραγματικού ιστορικού 

καταναλώσεων για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης τιμής εγκατεστημένης ισχύος. (π.χ. δυο πανομοιότυπα ξενοδοχεία. Το ένα λειτουργεί  μόνο την 

θερινή σεζόν ενώ το άλλο για όλο το χρόνο. Η συμφωνημένη ισχύς των δύο είναι ίση αλλά προφανώς οι ανάγκες του δεύτερου σε ενέργεια είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Παρόμοια παραδείγματα μπορούμε να συναντήσουμε και σε βιομηχανίες με παρόμοιο εξοπλισμό αλλά διαφορετικές ώρες χρήσης αυτού) 

o Με δεδομένο πως ισχύουν οι αρχές της οικονομίας κλίμακας, κάποιος θα προτιμούσε εγκατάσταση ενός λίγο μεγαλύτερου συστήματος για την κάλυψη όλων 

των αναγκών του παρά ενός μικρού συστήματος όπου θα κάλυπτε μόνο ένα μέρος αυτών. 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

Περιορισμός ισχύος: 20KWp ΦΒ για Πελ/σο 

• Γιατί έχουμε επιτρέψει σε ένα τεχνικό πρόβλημα να μετατραπεί σε κοινωνική περιφερειακή αδικία? 

• Επενδυτής: 

•  δεν μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια από ΦΒ άνω των 20 KWp ακόμη και με 100% ιδιοκατανάλωση 

• Μπορεί να το κάνει ο ανταγωνιστής του στην υπόλοιπη Ελλάδα 

• Μπορεί στο ίδιο σύστημα να εγκατασταθούν πολλαπλές εγκαταστάσεις 19KWp 

• Μπορεί να εγκατασταθεί άλλη μορφή ΑΠΕ μεγαλύτερης ισχύος ή με άλλο καθεστώς 

• Δεν υπάρχει τεχνική επάρκεια για να ξεπεραστεί το πρόβλημα? Αποθήκευση, Διακόπτης απομόνωσης, Reactive Control, 

Μελέτη εφαρμογής ανά εγκατάσταση κλπ 

• Θα μπορούσε μεταβατικά έστω να επιτραπεί η εγκατάσταση σε άλλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας ή και σε άλλη 

περιφέρεια? 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Χωροθέτηση: Η από 30/12/14 Υ.Α. αναφέρεται σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 

 

 

• Κατά το «Ειδικό πρόγραμμά ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», υπάρχουν σαφείς περιορισμοί για την 
χωροθέτηση των Φ/Β πάνελ. (0.50 m από όρια δώματος, όγκος στέγης κτλ.). Επίσης 
ορίζεται η απαλλαγή υποχρέωσης έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Με 
το καθεστώς του net metering αυτό συνεχίζει να ισχύει ή αναφερόμαστε σε γενικές 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και ερμηνείες με ότι αυτό συνεπάγεται; Βέβαια η πρόσφατη 
ΥΑ αναφέρει συστήματα επί κτιρίων, εδάφους, άλλων κατασκευών περιλαμβανομένων 
και αυτών του πρωτογενούς τομέα. Μάλλον οι διευκρινήσεις είναι απαραίτητες 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Μικρές Α/Γ: Καθυστέρηση προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών.  

 

 

 

o Παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες της ΕΛΕΤΑΕΝ και του χώρου των ΑΠΕ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το 

πρόγραμμα που σύμφωνα με τον νόμο 4203/13 όφειλε να έχει ανακοινωθεί έως την 30η Ιουνίου 2014. 

o Η χαρακτηριστική λειτουργία των μικρών Α/Γ μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών 

του net metering. (πχ αγροκτηνοτροφικές μονάδες, απομακρυσμένες κατοικίες με αντίξοο προσανατολισμό κτλ) 

o Το πρόγραμμά του net metering ουσιαστικά παραμένει λειψό χωρίς την ενσωμάτωση του εύρους των ΑΠΕ, πόσο 

μάλλον των μικρών Α/Γ για τις οποίες η νομοθεσία έχει προβλέψει ήδη. 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ: Έχει ο διαχειριστής δικαίωμα άρνησης σύνδεσης; 

 

 

o Εφόσον μια αίτηση είναι πλήρης, νόμιμη και σύμφωνη με την πρόσφατη ΥΑ, έχει δικαίωμα ο ΔΕΔΔΗΕ να αρνηθεί την 

σύνδεση για λόγους «επάρκειας» δικτύου; Και σε τι βαθμό αυτό μπορεί να γίνει από τον διαχειριστή ΜΔΝ; 

o Μετά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και κυρίως της διεσπαρμένης παραγωγής από Φ/Β, ο διαχειριστής έχει εικόνα του δικτύου σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρουμε αν και πόσο έχει επιβαρύνει ή βελτιώσει αυτή η κατάσταση το δίκτυο; 

o Μια βεβαιότητα από την πλευρά αυτή σίγουρα θα βοηθήσει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και κυρίως των ΦΒ στις νέες ή ριζικά 

ανακαινιζόμενες κατοικίες. Αυτό θα βελτιώσει πολύ την εικόνα του αστικού ιστού σε σχέση με τις «σχεδόν άναρχες» 

κατασκευές στα δώματα . 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

 Ποιες εγκαταστάσεις θεωρούνται αγροτικές? 

o Θεωρούνται αγροτικές μόνο αυτές που έχουν σύμβαση άρδευσης 

αγροτικού τιμολογίου; Αυτές ήδη απολαμβάνουν εξαιρετικά χαμηλές 

χρεώσεις 

o Αντίθετα  χρήσεις όπως η αποθήκευση και η συσκευασία των προϊόντων δεν 

νοούνται αγροτική εκμετάλλευση και εδώ οι χρεώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές 

o Ένας αγρότης μπορεί να κάνει εικονικό Net metering  μόνο για την άρδευση 

ενώ αν ιδρύσει Ε. Κοιν. Μπορεί να συμψηφίσει όλες τις παραπάνω χρήσεις? 

 



Τι περιμένουμε: Ερωτήσεις που παραμένουν 

• Αυξήσεις-μειώσεις ισχύος. Γίνεται σύμβαση με 
βάση την συμφωνημένη παροχή ΔΕΔΔΗΕ? Υπάρχει 
κάποια χρησιμότητα σε αυστηρά όρια όπως 
19,98KWp ή είναι προτιμότερη χρήση της 
κατάταξης του ΔΕΔΔΗΕ πχ έως 35KWp No3 

• Πόσο ευέλικτες είναι οι μεταβολές μελών ή 
συμψηφισμένων ΑΠ? Αν κάποιο μέλος προστεθεί 
σε μια κοινότητα αντίστοιχα αυξάνονται οι 
απαιτήσεις της σε ενέργεια. 

 



Ευχαριστώ!!! 


