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1. Η Εταιρεία
Η ΑΤΟΜ ΕΝERGY ιδρύθηκε από στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην εγκατάσταση
ηλεκτρολογικού υλικού, μελέτη και εμπορία φωτισμού.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή και εγκατάσταση προϊόντων παραγόμενα από την ευρωπαϊκή
αγορά που συνδυάζουν κορυφαία πρότυπα τεχνικών χαρακτηριστικών με υψηλά αισθητικά
αποτελέσματα.
Η εταιρεία διατηρεί την ανοδική της πορεία, εφαρμόζοντας διαρκώς νέες τεχνολογίες, δίνοντας
βαρύτητα στις ανάγκες των πελατών της, στην αισθητική και το ποιοτικό αποτέλεσμα των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του φωτισμού.
Η πολυετής εμπειρία στις μελέτες φωτισμού τόσο σε οικίες, όσο και σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικούς χώρους, δρόμους, χώρων στάθμευσης, μας δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε με απόλυτη
επιτυχία και τις πιο απαιτητικές ανάγκες κάθε χώρου.
Οι εγκαταστάσεις/ τοποθετήσεις/ μελέτες γίνονται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμένο
με σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα, κάτω από τη συνεχή επίβλεψη των στελεχών της
εταιρείας.
Η αξιοπιστία εφαρμογής των προϊόντων, η επαγγελματική μας συνέπεια και κυρίως η θετική εικόνα
της εταιρείας μας, έχουν ως αποτέλεσμα να μας εμπιστευτούν οι πελάτες μας αξιόλογα έργα.
Το δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένα και με εμπειρία στελέχη και συνεργάτες
ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε:


Ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις στη μελέτη και το σχεδιασμό ακολουθώντας πάντα
τις απαιτήσεις και τη γενική ιδέα εκάστοτε έργου.



Πλήρη εικόνα του έργου μέσα από μια σειρά αναλυτικών φωτορεαλιστικών απεικονίσεων,
κατασκευαστικών και τεχνικών πληροφοριών.



Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, με αναλυτικές προμετρήσεις, τεχνικές προδιαγραφές
και περιγραφές όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν καθώς και των υλικών που
θα χρησιμοποιηθούν.



Η εταιρεία μας ακολουθώντας την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, εμπορεύεται
φωτιστικά τεχνολογίας led που καλύπτουν κάθε είδους εφαρμογή.

Η εταιρεία μας για τη διεκπεραίωση ολοκληρωμένων έργων διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με
αξιόπιστα συνεργεία.
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2. Τι είναι το Net Metering
Με το Net Metering μπορεί κάποιος να παράγει το δικό του ρεύμα με φωτοβολταϊκά στον (οικιακό
ή επαγγελματικό) του χώρο.
Ο όρος “Net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση-πίστωση του καταναλωτή αφορά
στη διαφορά μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική
περίοδο. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά
πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Όταν παράγεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρησιμοποιείται αυτό μπορεί να μετρηθεί και
να αποθηκευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια για παραγωγή (το
βράδυ πχ) μπορεί να γίνει χρήση του αποθηκευμένου ρεύματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αγοράζει το
ρεύμα, απλά το μετράει και το αποθηκεύει. Έτσι, η αυτοπαραγωγή με net metering δεν απαιτεί
την εγκατάσταση ακριβών μπαταριών.
Εάν καταναλώνεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που παράγεται, θα πρέπει να πληρωθεί η
διαφορά στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν όμως παράγεται περισσότερο ρεύμα από αυτό
που καταναλώνεται αυτό αποθηκεύεται για έως και έναν χρόνο μετά τον οποίο μηδενίζεται σαν
πίστωση. Για αυτόν τον λόγο μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συμφέρει να παράγει περίπου όση
ενέργεια καταναλώνεται, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.
Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των
ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για
έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που θα παράξει.
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3. Πώς Λειτουργεί
Μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με net metering αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία
(πάνελ), τον inverter (αντιστροφέας) και τους μετρητές. Το ρεύμα που παράγεται από τα στοιχεία
(1) μετατρέπεται από συνεχές σε εναλλασσόμενο 220V από τον inverter (2) ο οποίος και
τροφοδοτεί τις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου ή της οικίας (3). Το ρεύμα που περισσεύει
περνάει από τον Μετρητή Νο2 και σας πιστώνεται στο δίκτυο (4). Η κατανάλωση μέσω του
δικτύου γίνεται κανονικά όταν απαιτείται (5) και γίνεται συμψηφισμός της πιστωμένης ενέργειας
με αυτήν που καταναλώνεται.

4. Οικονομική Απόδοση
Η απόδοση μίας επένδυσης σε ένα σύστημα
net metering είναι εξαιρετική. Σε σύγκριση με
τις καλύτερες αποδόσεις τόκων (3% στους
παρακάτω υπολογισμούς) ο εσωτερικός
βαθμός απόδοσης ξεκινάει από 14% για τις
μικρότερες εγκαταστάσεις και ανεβαίνει πάνω
από το 20% στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
Η απόσβεση μπορεί να γίνει ακόμη και από 5
έτη, με αποτέλεσμα το ρεύμα να μην κοστίζει
τίποτα για τουλάχιστον 20 χρόνια. Αυτό με
συντηρητικούς υπολογισμούς (1300 kWh ανά
kWP απόδοση ανά έτος) και χωρίς να υπολογιστούν μειωμένες δαπάνες στις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις (πλην ΥΚΟ) οι οποίες μειώνονται εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό ταυτοχρονισμού.
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5. Πλεονεκτήματα Net Metering
5.1.

Χαμηλό Κόστος – Μειωμένο Ρίσκο

Χαμηλό κόστος ολικής εγκατάστασης: Το κόστος εγκατάστασης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ιδίως σε
σύγκριση με εναλλακτικές που απαιτούν μπαταρίες.
Σχεδόν μηδαμινό κόστος συντήρησης: Οι περισσότεροι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών
προσφέρουν 25ετή εγγύηση, όσο δηλαδή και η διάρκεια της σύμβασης. Χωρίς μπαταρίες για
αλλαγή, τα περιθώρια ζημιών και οι ανάγκες συντήρησης είναι εξαιρετικά περιορισμένα.
Προστασία από αυξήσεις και φόρους: Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι με βάση τιμές που
αλλάζουν, οπότε οι αυξήσεις τιμών αφήνουν ανεπηρέαστο τον αυτοπαραγωγό. Ενδεχομένως να
αποφευχθούν και τυχόν μελλοντικές αυξήσεις φόρων ενέργειας.
Υποδομή που δεν χάνει αξία γρήγορα και μειώνει το ρίσκο: Ο επενδυτής αυτοπαραγωγός θα έχει
στα χέρια του μία υποδομή με μεγάλη διάρκεια ζωής και με υλική αξία – πράγμα το οποίο σημαίνει
μειωμένο ρίσκο.

5.2.

Δυνατότητα Επέκτασης & Αναβάθμισης

Μειωμένο κόστος ψύξης και θέρμανσης: Η δυνατότητα εγκατάστασης αντλίας θερμότητας
επιτρέπει την αποδοτική μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης. Η αντλία τροφοδοτεί τον
χώρο με θερμότητα τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.
Αυτονομία σε διακοπή ρεύματος: Με την εγκατάσταση ενός inverter on/off grid και μπαταριών
υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής.
Απεξάρτηση από το δίκτυο: Με εγκατάσταση μπαταριών μπορεί να επιτευχθεί απόλυτη ενεργειακή
αυτονομία και διακοπή της σύνδεσης και της σύμβασης Net Metering.

5.3.

Πλεονεκτήματα για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες

Μείωση εξόδων: Με την περιορισμένη ρευστότητα λόγω της κρίσης η εξασφάλιση μειωμένων
εξόδων είναι στρατηγικής σημασίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μειωμένου κόστους
ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ψύξης αυξάνει την μακροπρόθεσμη κερδοφορία.
Άμεσο έξοδο που εκπίπτει: Η επένδυση εκπίπτει ως έξοδο μειώνοντας άμεσα το βάρος του φόρου
στα κέρδη μίας επιχείρησης.
Κλιμακούμενα οφέλη: Ιδίως εάν η κατανάλωση της επιχείρησης είναι μεγάλη, τα όφελος της
επένδυσης ανεβαίνει κλιμακωτά. Επίσης το κόστος της επένδυσης ανά kW μειώνεται με την
αύξηση του μεγέθους της.
Οικολογική ενέργεια: Τα φωτοβολταϊκά είναι ένας ακόμη τρόπος να δείξει μία επιχείρηση το
ενδιαφέρον για το περιβάλλον άμεσα και έμπρακτα στην αγορά της.
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6. Γενικές Αρχές
Με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β 3583/31.12.2014) καθορίστηκαν οι
όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την
κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Οι γενικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα είναι:











Καθορίζεται ετήσιος κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.
Η Φ/Β εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις
κατανάλωσης (αποκλείεται το virtual NetMetering).
Επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί γηπέδου.
Τίθεται όριο ισχύος 20kWγια το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) ή μέχρι το 50% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω
ορίου των 20 kW.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε
εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (αντίθετα με το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια).
Επιτρέπεται η μετάβαση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε Κτίρια στο πρόγραμμα αυτό, με
σύμβαση που συνάπτεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας.
Τίθεται όριο ισχύος 20kWγια το ΔΣ, 50kWγια την Κρήτη, 20kWγια τα λοιπά ΜΔΝ.
Ειδικά για τα ΜΔΝ, η ισχύς των παραγωγών προσμετράται στο επιτρεπόμενο περιθώριο
ισχύος του κάθε ΜΔΣ.
Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς
ή άλλους Δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς
κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 500kW.
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7. Συχνές Ερωτήσεις
-

Ποιος έχει δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα;

Ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς. Αρκεί να τους ανήκει ο χώρος της
εγκατάστασης ή να έχουν νόμιμη χρήση (ενοικιαστήριο, παραχωρητήριο κτλ) μαζί με την έγγραφη
συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου (παραχώρηση της χρήσης του χώρου για το φωτοβολταϊκό
σύστημα). Επίσης θα πρέπει η ενεργή παροχή κατανάλωσης να είναι στο όνομα του
αυτοπαραγωγού.

-

Πού μπορούν να γίνουν εγκαταστάσεις;

Τα σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο ή στον
συνορεύοντα (όμορο) χώρο όπου και θα καταναλώνεται το ρεύμα και υπάρχει η σύνδεση με το
δίκτυο. Επίσης η εγκατάσταση μπορεί να βρίσκεται πάνω σε κτίρια ή άλλες κατασκευές, ή στο
έδαφος αρκεί να είναι σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.

-

Μπορεί να γίνει εγκατάσταση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους;

Ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και πολλαπλών συστημάτων. Μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα:
- Όσοι είναι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών* (*ο όρος οριζόντια ιδιοκτησία δεν σημαίνει
μονοκατοικία, περιλαμβάνει τις περισσότερες πολυκατοικίες και εννοεί τα εξ αδιαίρετου
δικαιώματα του οικόπεδου.)
- Όσοι έχουν νόμιμη χρήση αυτών μέσω παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου
χώρου από τους συνιδιοκτήτες.
Τα παραπάνω απαιτούν την συμφωνία των συνιδιοκτητών μέσω πρακτικού απόφασης της γενικής
συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών. Εναλλακτικά επαρκεί η συναίνεση όλων
των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη του χώρου ή του έχοντα την νόμιμη
χρήση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου. Επίσης, για νόμιμους χρήστες του χώρου με
κοινόχρηστη παροχή κατανάλωσης η σύμβαση συμψηφισμού θα πρέπει να συναφθεί με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών στο όνομα και του
οποίου θα πρέπει να είναι και η κοινόχρηστη παροχή κατανάλωσης.
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-

Ποια είναι τα όρια ισχύος για παραγωγή;

Γενικότερα όρια
Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20κWp ή μέχρι το 50% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης – όποια είναι η μεγαλύτερη τιμή. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο
500kWp για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως.

Εξαιρέσεις:
Για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου
ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού
συστήματος μπορεί να φτάνει το 100% της συμφωνημένης ισχύς κατανάλωσης. Αυτό είναι
ανεξάρτητα γεωγραφικής τοποθεσίας.

Κρήτη:
Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20κWp ή μέχρι το 50% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης – ό,τι είναι μεγαλύτερη τιμή. Στην Κρήτη υπάρχει ένα
ανώτατο όριο 50kWp για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως.

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πλην της Κρήτης:
Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10κWp ή μέχρι το 50% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης – όποιο είναι η μεγαλύτερη τιμή. Σε αυτές τις περιοχές
υπάρχει ένα ανώτατο όριο 20kWp για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως.

Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά πλην της Κρήτης είναι:
Αγ. Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Αμοργός, Ανάφη, Αντικύθηρα, Αντίπαρος, Αρκοί, Αστυπάλαια,
Γαύδος, Γυαλί, Δήλος, Δονούσα, Ερείκουσα, Ηρακλειά, Θήρα, Θηρασία, Θύμαινα, Ικαρία, Ίος,
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κίμωλος, Κουφονήσι, Κύθνος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος,
Μαράθι, Μεγίστη, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάρος, Πάτμος, Ρόδος,
Σάμος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος,
Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά, Ψέριμος.
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-

Τι απαιτήσεις ένταξης και υποχρεώσεις έχει η σύμβαση συμψηφισμού από τον
αυτοπαραγωγό;

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει στον ίδιο χώρο με την κατανάλωση.
-Πρέπει να υπάρχει σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ).
- Οι προηγούμενοι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν εξοφληθεί (ή να έχει γίνει
ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
- Πρέπει να υπάρχει ενεργή παροχή κατανάλωσης (σύμβαση προμήθειας) στον χώρο που θα
εγκατασταθεί το σύστημα στο όνομα του αυτοπαραγωγού.
- Απαιτείται η απαραίτητη συμφωνία με τον κύριο του χώρου εάν είναι νόμιμης χρήσης χώρος.

Επιπλέον υποχρεώσεις:
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην εγκατάσταση για την ΔΕΔΔΗΕ.
- Δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί το σύστημα ή να παραβιαστούν τα χαρακτηριστικά του.
- Πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως συμφωνήθηκαν.
- Πρέπει να ενημερώνεται ο πάροχος και η ΔΕΔΔΗΕ για τυχόν διακοπές ή μεταβολές ισχύος ή
θέματα που επηρεάζουν την εκπλήρωση της σύμβασης.
- Οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται.
- Πρέπει να εκτελούνται οι όποιες συντηρήσεις χρειάζονται.
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Πώς γίνονται ο συμψηφισμός και οι μετρήσεις;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται στους λογαριασμούς που εκδίδονται από τον προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξερχόμενη ενέργεια (αυτή που περισσεύει από την παραγωγή)
αφαιρείται από την εισερχόμενη (αυτήν που απορροφάται από το δίκτυο). Εάν η διαφορά είναι
θετική αυτή χρεώνεται στον λογαριασμό. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, το πλεόνασμα πιστώνεται
στον επόμενο λογαριασμό ως ενεργειακό υπόλοιπο. Η μεταφορά πλεονασμάτων μπορεί να
συνεχιστεί για όλο το έτος αλλά ο,τι ενέργεια περισσεύει στο τέλος του 12ου μήνα θα διαγραφεί
με την ετήσια εκκαθάριση χωρίς αποζημίωση (γίνεται μηδενισμός δηλαδή). Στο ενδιάμεσο, όλοι
οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Μετρήσεις:
Τις καταμετρήσεις τις κάνει ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ). Την εγκατάσταση υπάρχουν
δύο μετρητές:

Μετρητής 1: Μετράει την παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό
σύστημα.
Μετρητής 2: Μετράει την εισερχόμενη (από) και εξερχόμενη (προς) ενέργεια του Δικτύου.
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Ο λογαριασμός θα είναι μηδενικός; Δεν θα πληρώνω τίποτα;

Δυστυχώς όχι. Μπορεί να εκμηδενιστεί το κόστος της ενέργειας αλλά ο λογαριασμός της
ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει διάφορες χρεώσεις, πάγια, τέλη και φόρους τα οποία δεν
παύουν να ισχύουν. Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα θα προσφέρει παραγωγή πολύ κοντά στα
μεγέθη της κατανάλωσης έτσι ώστε να γίνεται ελάχιστη έως καθόλου χρέωση για το ρεύμα χωρίς
να γίνεται πολύ σπατάλη πολλής περίσσειας ενέργειας.
Επίσης, σε περίπτωση κλιμακούμενης χρέωσης ο συμψηφισμός γίνεται με τρόπο που να
προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό.
Ο λογαριασμός θα αναγράφει την εισερχόμενη, εξερχόμενη και παραγόμενη ενέργεια καθώς και
τυχόν πλεόνασμα. Συγκεκριμένα οι άλλες χρεώσεις του λογαριασμού είναι:

Χρεώσεις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας)
Όπως και χωρίς net metering, οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση την συνολική πραγματική
κατανάλωση ρεύματος – δηλαδή το άθροισμα της κατανάλωσης από αυτοπαραγωγή (Παραγωγή
μείον εξερχόμενης ενέργειας) με την κατανάλωση από το δίκτυο.

Υπόλοιπες ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις
(Χρέωση χρήσης συστήματος, χρέωση χρήσης δικτύου λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) Αυτές οι
χρεώσεις υπολογίζονται βάσει της εισερχόμενης ενέργειας από το δίκτυο.

ΕΤΜΕΑΡ, Ειδικός φόρος κατανάλωσης, Ειδικό τέλος 5%, ΦΠΑ κτλ
Αυτές οι χρεώσεις παραμένουν όπως και χωρίς net metering και υπολογίζονται όπως πάντα.
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Πόσο διαρκεί η σύμβαση; Μπορεί να ακυρωθεί, να μεταβιβαστεί ή να γίνει αλλαγή
παρόχου; Τι ελευθερία έχει ο αυτοπαραγωγός;

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 χρόνια - ξεκινάει από την ημερομηνία σύνδεσης του
φωτοβολταϊκού συστήματος και λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση των 25 ετών.
Σε περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας λήγει αυτοδικαίως
η σύμβαση συμψηφισμού και δημιουργείται νέα με τον νέο πάροχο για το υπόλοιπο της 25ετίας
Σε αυτήν την περίπτωση χάνεται το πλεόνασμα που τυχόν συσσωρεύτηκε με τον προηγούμενο
πάροχο, χωρίς αποζημίωση.
Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του χώρου ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την
σύμβαση συμψηφισμού.
Σε περίπτωση μεταβολής του νόμιμου χρήστη του χώρου με την σύμβαση συμψηφισμού στο
όνομα του γίνεται τροποποίηση της σύμβασης για το υπόλοιπο της 25ετίας στο όνομα του νέου
νόμιμου χρήστη του χώρου (ο οποίος και θα έχει την παροχή κατανάλωσης στο όνομα του).
Πρόωρη λύση της σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας. Ο αυτοπαραγωγός δικαιούται να
καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου.
Τυχόν λύση της σύμβασης προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και λύση της σύμβασης
συμψηφισμού.

-

Υπάγομαι στο “Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών” - μπορώ να κάνω μετάβαση
σε Net Metering;

Ναι, γίνεται η μετάβαση στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής. Θα γίνει νέα Σύμβαση Συμψηφισμού
για το χρονικό διάστημα που απομένει στο αρχικό πρόγραμμα αντί της 25ετίας της Σύμβασης
Συμψηφισμού. Δεν γίνεται όμως να συνυπάρξουν τα δύο προγράμματα στον ίδιο μετρητή.
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8. Πίνακας Μέγιστης Επιτρεπτής Ισχύος Φ/Β Συστήματος
Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό

Ειδικώς στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα
νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς ΦΒ συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20
kWp. Οι γκρι περιοχές είναι οι μονοφασικές περιοχές.
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9. Επικοινωνήστε Μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας επισκεφθείτε τον ιστότοπο
μας www.atomenergy.com.

Λ. Συγγρού 226, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. 216 900 1244
Fax 216 900 1243

Ο εκθεσιακός μας χώρος λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-17:00
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