
Το Net Metering (Ενεργειακός Συμψηφισμός), είναι το σχέδιο κατά το 
οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που επιθυμούν να 
παράγουν το δικό τους ρεύμα, στο σπίτι ή στην επιχείρηση τους με 
φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10kW. 

Εάν υπάρχει περίσσευμα κιλοβατώρας, μεταφέρεται στην επόμενη 
διμηνία και αφαιρούνται οι συγκεκριμένες κιλοβατώρες από τον 
λογαριασμό της ΑΗΚ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NET METERING;
Με το Net Metering μειώνετε το λογαριασμό ρεύματός σας. Παράγετε 
δωρεάν και σταθερή ενέργεια για το υποστατικό σας και ταυτόχρονα 
βοηθάτε και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

NET METERING FOR ALL… SLEEP TIGHT… THE SUN IS PAYING!
Net Metering is the scheme that provides the opportunity to consumers who 
want to generate their own energy, at home or in their business with 
photovoltaic systems up to 10kW.

If there is a surplus of kilowatt-hours, it is transferred to the next two months 
and the specific kilowatt-hours are deducted from the EAC account.

WHY SHOULD I INSTALL A 
PHOTOVOLTAIC SYSTEM (NET METERING)?
You can reduce your electricity bill with Net Metering. Generate free and stable 
energy for your property, while simultaneously protecting the environment.

Με το σχέδιο
Net Metering
κοιμηθείτε ήσυχα. Πληρώνει ο ήλιος!
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ:
• Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε οροφή νόμιμα αναγερμένων 
υποστατικών είτε στο έδαφος τεμαχίου που περικλείει κτήριο με άδεια 
οικοδομής. Στην περίπτωση εμπορικού υποστατικού υπάρχει η δυνατότητα 
εγκατάστασης σε όμορο τεμάχιο.
• Είναι δικαιούχοι επιχορήγησης €750/kW με μέγιστο τα €3750 καταναλωτές 
που εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες (πενταμελείς-πολύτεκνοι, άτομα με 
αναπηρία κ.τ.λ.)
• Είναι δικαιούχοι επιχορήγησης €250/kW με μέγιστο τα €1000, ιδιοκτήτες 
οικίας με άδεια οικοδομής εκδομένη πριν την 1η Ιανουαρίου 2017.
• Τυχόν πλεονάσματα παραγόμενης ενέργειας, θα μεταφέρονται στην 
επόμενη περίοδο τιμολόγησης.
• Τυχόν ελλείματα παραγόμενης ενέργειας, θα τιμολογούνται κανονικά εντός 
της συγκεκριμένης περιόδου.
• Τελική εκκαθάριση πλεονασμάτων (εφόσον υπάρχουν) θα γίνεται στον 
τελευταίο λογαριασμό των 12 μηνών (Φεβρουάριος ή Μάρτιος). Τυχόν 
περίσσευμα μετά το ξεκαθάρισμα θα μηδενίζεται.
• Με το νέο τρόπο χρέωσης της ΑΗΚ, ο παραγωγός/καταναλωτής μπορεί να 
επωφεληθεί μέχρι και 83% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του.
• Δεν υπάρχουν τέλη παραγωγού, μόνο πάγιο 7 ευρώ ανά διμηνία.
•  Τυχόν περίσσευμα, θα πιστώνεται ενέργεια στην νέα χρονιά σε kWh προς 
ξεκαθάρισμα προηγούμενων λογαριασμών θερμοσυσσωρευτών 
προηγούμενων δίμηνών της ίδιας χρονιάς. Σελ.6-7 του Σχεδίου. 
•  Κόστος αίτησης €250 + Φ.Π.Α. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου 
συστήματος το κόστος είναι €150 + Φ.Π.Α. Σε συστήματα πάνω από 7.14kW, 
υπάρχει επιπλέον χρέωση €57+ Φ.Π.Α για το Ripple Control.

ACCORDING TO THE PLAN:
• The P/V system can be installed on the roof of legally erected premises or on a plot 
of land that includes a building with a permit. In the case of a commercial property 
there is the possibility of installation in an adjacent plot.
• Eligible for a grant of €750/ kW with a maximum of €3750, are consumers who fall 
into vulnerable groups (five members-large families, people with disabilities, etc.)
• Eligible for a grant of €250/kW with a maximum of €1000, are homeowners with 
a building permit issued before January 1, 2017.
• Any surpluses from produced energy will be transferred to the next invoicing 
period.
• Any deficits from produced energy will be normally invoiced within this period.
• Final settlement of surpluses (if any) will be done in the last bill of 12 months 
(February or March). Any excess after clearing will be reset to zero.
• With EAC’s new way of charging, the producer / consumer can benefit up to 83% 
savings in his accounts.
• There are no producer fees, only a fixed fee of 7 euros per two months.
• Any surplus, energy will be credited in the new year in kWh to clear previous 
accounts of heat accumulators of the previous two months of the same year. Pages 
6-7 of the Plan.
• Application cost €250 + VAT. In case of expansion of an existing one system the cost 
is €150 + VAT. For systems more than 7.14kW, there is additional charge of €57 + VAT 
for Ripple Control.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Επίσκεψη στο χώρο σας
2. Ετοιμασία προσφοράς
3. Αίτηση στην ΑΗΚ
4. Έγκριση ΑΗΚ (Υπογραφή ΟΡΩΝ & Σύμβασης με ΑΗΚ)
5. Εγκατάσταση συστήματος
6. Έλεγχος & Διασύνδεση συστήματος
7. Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

PROCEDURE: 
1. Visit and inspection of your space
2. Preparation of the offer
3. Application to the EAC
4. Approval of EAC (Signing of Terms & a Contract with EAC)
5. System installation
6. System Control & Interface
7. Photovoltaic System Maintenance

107B, Nicou Pattichi Str. 3070, 
K. Polemidia, P.O. BOX 55002, 

3820 Limassol, Cyprus

Τ. +357 25 734911  |  F. +357 25 734810
info@geg.com.cy
www.geg.com.cy

Επικοινωνήστε
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