
 

Επικοινωνία: sales@arma-mechanics.com, Webpage: www.arma-mechanics.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Κ. Κουκούτσης, Μηχ/γος_Μηχανικός-ΜΒΑ, 6997-619111 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Net - Metering 

Σε τυπική εφαρμογή καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής & Μέσης Τάσης, με  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

 

 

Συντάκτης - Μελετητής: 

Γιάννης Κ. Κουκούτσης 

Μηχ. Μηχανικός – ΜΒΑ 

Απρίλιος 2018 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες και ιδέες που περιέχει το παρόν κείμενο προστατεύονται απ’ τη νομοθεσία περί 

πνευματικών δικαιωμάτων και απαγορεύεται η διανομή ή αναδημοσίευσή τους χωρίς  άδεια.  © ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ 2017 

mailto:sales@arma-mechanics.com
http://www.arma-mechanics.com/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeSp-2wscgCFUvZGgodjUIBbQ&url=http://www.mechatech.com.cy/author/admin/&psig=AFQjCNFmmXHst78JFt0y0NK6KB13nUifUA&ust=1444342323150687


 

Επικοινωνία: sales@arma-mechanics.com, Webpage: www.arma-mechanics.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Κ. Κουκούτσης, Μηχ/γος_Μηχανικός-ΜΒΑ, 6997-619111 

 

 

Τι είναι το Net – Metering (Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό) ? 

Είναι η εγκατάσταση ΦΒ μονάδας, η παραγωγή της οποίας συμψηφίζεται με την 

κατανάλωση. Δεν πουλάμε ρεύμα στο δίκτυο. Απλά μειώνουμε το λογαριασμό μας. 

 

Με ποιο τρόπο γίνεται η εγκατάσταση και η 

σύνδεση ? 

 

 Η τοποθέτηση γίνεται όπως στις  συνηθισμένες 

εγκαταστάσεις ΦΒ, στη στέγη ή στο έδαφος. Η σύνδεση 

υλοποιείται σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. 

Προστίθεται ένας ακόμα μετρητής που συνδέει το 

inverter με το ζυγό των φορτίων, μετά τον υπάρχοντα 

μετρητή.  

  

Πόσο μειώνεται ο λαγαριασμός ? 

Ο Αυτοπαραγωγός εξακολουθεί να χρεώνεται 

για την ενέργεια που αγοράζει απ’ το δίκτυο, 

αφού αφαιρεθεί η δική του παραγωγή. Επίσης 

χρεώνεται με  Τέλη Δικτύου και ΕΤΜΕΑΡ για 

την παραγωγή του που ΔΕΝ συγχρονίζεται με 

την κατανάλωση. Τέλος, χρεώνεται με ΥΚΩ 

για την κατανάλωσή του, άσχετα με την 

προέλευσή της. Ενδεικτικά, για το τιμολόγιο 

Γ2 (τριφασικό επαγγελματικό), το κόστος της 

καταναλισκώμενης kWh, ανάλογα με το % 

συγχρονισμού Παραγωγής – Κατανάλωσης 

διαμορφώνεται όπως στο διάγραμμα: 

Ποιούς πρέπει να ενδιαφέρει το Net – Metering ? 

To Net – Metering συμφέρει σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα αφορά αυτούς 

με μεγάλες ημερήσιες καταναλώσεις, όταν το % Συγχρονισμού μεγιστοποιείται. Τα οφέλη όσο 

και τα κόστη μιας εγκατάστασης θα παρουσιαστούν μετά από  λεπτομερή μελέτη κάθε 

περίπτωσης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ NET METERING 
Επιχείρηση με επαγγελματικό τιμολόγιο Γ2, εγκατέστησε στη μεταλλική της οροφή ΦΒ 

σύστημα ισχύος 24,3 kW με διάταξη Net Metering. Η ετήσια παραγωγή του συστήματος είναι 

32.800 kWh και το % Συγχρονισμού 85%. Η ετήσια εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας είναι € 

5.606 ενώ το σύστημα κόστισε € 22.000. Η επιχείρηση σε λιγότερο από 4 χρόνια θα αποσβέσει 

την επένδυση η οποία θα αποδίδει άνω του 25 % για 25 χρόνια. Ακολουθούν συνοπτικά τα 

τεχνικά & οικονομικά στοιχεία της επένδυσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μέγεθος συστήματος                   24,3 kW 
 

Ετήσια παραγωγή 
ενέργειας 

32.800 
kWh 

 

Ποσοστό 
συγχρονισμού 
αυτοκατανάλωσης 

85 % 

Χρόνος ζωής 
συστήματος 

25 έτη 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Κόστος 
συστήματος 

€ 22.000 

Ετήσια 
εξοικονόμηση 

€ 5.606 

Ετήσια 
απόδοση 
επένδυσης 

25,5 % 

Pay Back 3,9 έτη 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 Ποσότητα Κόστος Ετήσια Χρέωση € 

Ενέργεια   32.800       kWh 17,2 c / kWh 5.642 

Ισχύς     24,30       kW   2,2 € / kW / μήνα 641 

Συνολικές Χρεώσεις :   6.283 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 Ποσότητα Κόστος  Ετήσια Χρέωση € 

Σύγχρονη Καταναλωση 27.900       kWh   1,8 c / kWh 502 

  Ασύγχρονη Κατανάλωση      900       kWh    8,9 c / kWh 80 

Ισχυς     3,60        kW   2,2 € / kW / μήνα 95 

Συνολικές Χρεώσεις : 677 

ΕΤΗΣΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                   =             € 5.606 
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Η ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ είναι  μια καθιερωμένη  εταιρία με δεκαετή παρουσία στο χώρο των 

ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια πλήθους φωτοβολατικών 

πάρκων, πιστοποιημένη με ISO 9001 στο Σχεδιασμό, Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας. 

Επικεφαλής και Engineering Manager, είναι ο κ. Γιάννης Κ. Κουκούτσης, 

Μηχανολόγος – Μηχανικός με ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το Terry College of 

Business, University of Georgia, USA.  Διαθέτει 10 – ετή εμπειρία στο χώρο των Ανανεωσίμων 

και 20 – εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων.  Είναι κάτοχος του  

Diploma in Solar & Wind Energy             του         La Universidad Camilo Jose Cela, Spain 

Επίσης κατέχει τις πιστοποιήσεις : 

Grid Connected PV Systems Design   by      TAFE QUEENSLAND,  AUSTRALIA  

Engineering Manager   by AUSTRALIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT 
 

 Η εταιρία εκτός απ’ την κατασκευή και τη συντήρηση ΦΒ πάρκων ασχολείται με το 

σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων συστημάτων αυτοματισμού.   
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