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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΗΕΦ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
NET METERING: Νέο Εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για την 
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών 
 
 
Ενημερωτική ημερίδα για τις εξελίξεις που φέρνει το Net – Metering στο χώρο της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά για την κάλυψη των ιδίων αναγκών των καταναλωτών, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στο Επιμελητήριο Πιερίας. Την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο και ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Φωτοβολταϊκά Νομών Πιερίας – Ημαθίας.  
Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Τομεάρχης Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) κ. Ευάγγελος Μπουτσιάδης που καθήλωσε τους 
παρευρισκόμενους με την άκρως αναλυτική και επίκαιρη παρουσίασή του αλλά και με την 
αμεσότητα του λόγου του απαντώντας σε πλήθος ερωτήσεων.  
 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, δήλωσε για το Net - 
Metering: «Η επιχειρηματική κοινότητα δέχθηκε την είδηση του Net – Metering με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση καθώς απαντά σε ένα πάγιο αίτημα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προϋποθέτουν χαμηλό ενεργειακό κόστος. Επιπλέον, στη χώρα 
μας που διαθέτει άριστες κλιματικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο 
επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις δυνατότητες για τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα προσθέσω το κάλλιο 
αργά παρά ποτέ καλωσορίζοντας το πρόγραμμα που θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση τον 
Δεκέμβριο του 2014 και εύχομαι πράγματι να αποτελέσει σύμμαχο του επιχειρείν αλλά και του 
κάθε καταναλωτή, ιδίως σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε». 
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΠΗΕΦ Ν. Πιερίας  - Ημαθίας και Αντιπρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 
(Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.), κ. Αστέριος Τόκας, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Μπουτσιάδη για την παρουσία 
του στην εκδήλωση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τόκας ανάφερε: «Το Net – Metering βρίσκεται ακόμη σε 
πρώιμο στάδιο. Αν και πρόκειται για ένα θέμα που στην Αμερική ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια 
όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα εγκρίθηκε μόλις το Δεκέμβριο του 2014 και 
τώρα μπαίνει σε εφαρμογή. Το βέβαιο είναι ότι θα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές στο χώρο της 
ενέργειας και ευχόμαστε και στη χώρα μας αυτές οι αλλαγές να υπερκεράσουν τις όποιες κακές 
πολιτικές του παρελθόντος. Είναι γνωστές σε όλους οι καταστροφικές πολιτικές που 
επιβλήθηκαν στους επιχειρηματίες των Φωτοβολταϊκών τα προηγούμενα χρόνια και το 
ερώτημα που παραμένει είναι αν θα τηρηθούν οι συμφωνίες. Σ’ αυτό δεν μπορεί να απαντήσει 
κανείς γιατί ουδείς δεν γνωρίζει το τι θα ισχύσει. Εκτιμούμε ότι το Net – Metering είναι μία 
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θετική εξέλιξη και ευχόμαστε να τηρηθούν οι αρχικές συμφωνίες γιατί πραγματικά είναι κρίμα 
σε μια χώρα που ο ήλιος περισσεύει να δημιουργούνται προβλήματα εκεί που δεν θα έπρεπε. 
Το σίγουρο είναι ότι το κόστος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών είναι σημαντικά μικρότερο 
σήμερα από αυτό που ίσχυε πριν από 6-7 χρόνια και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμός στις 
επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρας μας. Ενδεικτικά να 
αναφέρω ότι τότε 1 kwh σε πάνελ στοίχιζε 4.000€ και σήμερα έπεσε κάτω από 700€».  
 
Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, κ. Σπύρος Σκοτίδας χαιρέτισε την ημερίδα 
σημειώνοντας ότι το Net – Metering «ξεκαθαρίζει το τοπίο για το τι ισχύει στον τομέα των 
Φωτοβολταϊκών» και συνέστησε στους ενδιαφερόμενους να κάνουν «καλή μελέτη πριν την 
εγκατάσταση ώστε να γίνει γρήγορα η απόσβεση και να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος». 
Τόνισε, δε, ότι πρόκειται «για συμψηφισμό και όχι επιδότηση» και υπογράμμισε ότι το κουμπί 
της απόδοσης βρίσκεται στην έννοια του «ταυτοχρονισμού που εισαγάγει το Net – Metering».  
 
Ευάγγελος Μπουτσιάδης 
 
Το Net – Metering, που έλαβε σάρκα και οστά με υπουργική απόφαση στα τέλη του 2014, δίνει 
τη δυνατότητα για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (προς το 
παρόν μόνο από φωτοβολταϊκά) για την κάλυψη των ιδίων αναγκών των καταναλωτών 
(net metering). Δηλαδή, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να εγκαταστήσει στο σπίτι του, στην 
επιχείρηση του, ή και στο χωράφι του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, με το οποίο θα παράγει την 
ηλεκτρική ενέργεια που έχει ανάγκη για τη δική του κατανάλωση, με αποτέλεσμα να μην 
πληρώνει στη ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει. 

Ο εισηγητής της ημερίδας, κ. Μπουτσιάδης, παρουσίασε τα ειδικά χαρακτηριστικά που 
εμφανίζουν οι εγκαταστάσεις των Φωτοβολταϊκών Σταθμών υπό καθεστώς Net-Metering 
(Ενεργειακού Συμψηφισμού) τονίζοντας ότι δικαίωμα στο πρόγραμμα έχει το σύνολο των 
Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. Επίσης, ανέλυσε όλες τις 
πτυχές σχετικά με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος σύνδεσης των σταθμών στο 
ηλεκτρικό δίκτυο που αφορούν και την εγκατάσταση των μετρητών καταγραφής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πότε είναι συμφέρουσα η επένδυση. 
Ειδικότερα, υπογράμμισε την αναγκαιότητα ορθολογικής χρήσης μέσω του ταυτοχρονισμού, της 
σωστής επιλογής και σχεδιασμού Φ/Β συστημάτων αλλά και της ανάγκης για άμεση απόσβεση 
ώστε να είναι επικερδής η επένδυση.   

«Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι πάντα θετικός σε τέτοιες ενημερώσεις που προάγουν το επίπεδο 
επικοινωνίας και την κατανόηση νέων διαδικασιών όπως είναι τα Φωτοβολταϊκά με 
ενεργειακό συμψηφισμό. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παραβρεθούμε στην τόσο 
ενδιαφέρουσα ημερίδα σας και είμαστε στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε στο μέλλον», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτσιάδης.  


