Οι θέσεις του Συνδέσµου


Άµεση δηµιουργία πλαισίου για την
εφαρµογή του Net Metering χωρίς όρια
ισχύος ή άλλους περιοριστικούς όρους.



Άµεση
εξέταση
της
δυνατότητας
επιχορήγησης των φωτοβολταϊκών που
λειτουργούν σε καθεστώς Net Metering από
κοινοτικούς πόρους ή άλλα χρηµατοδοτικά
εργαλεία, ώστε να καταστεί εφικτή η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών µε ακόµα και
για τους µικρούς οικιακούς καταναλωτές.



Να συνεχιστεί το Ειδικό Πρόγραµµα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Κτιριακές
εγκαταστάσεις χωρίς τροποποιήσεις στην
τιµή πώλησης, µέχρι την έναρξη της
εφαρµογής του Net Metering, αφού αποτελεί
ουσιαστικά το µοναδικό µέσο προστασίας
του πολίτη και της µικρής επιχείρησης στις
διαρκείς αυξήσεις των τιµολογίων της ∆ΕΗ.
Μετά την έναρξη της εφαρµογής να
συνεχισθεί η προγραµµατισµένη µείωση της
τιµής πώλησης kWh, ώστε να εµπεδωθεί ένα
κλίµα εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας στην
Πολιτεία.

Τι είναι το Net Metering
Το Net Metering είναι µια συµφωνία µέτρησης και χρέωσης
µεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισµού και του καταναλωτή. Ο
καταναλωτής εγκαθιστά ένα σύστηµα ΑΠΕ απ’ ευθείας στην
ηλεκτρική του εγκατάσταση. Όταν το σύστηµα παράγει
περισσότερη ενέργεια από τις καταναλώσεις, το πλεόνασµα
πηγαίνει στο δίκτυο. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να
την απορροφήσει πίσω όποτε θέλει, χωρίς κάποια χρέωση.
Στην πράξη, το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να
χρησιµοποιεί το ηλεκτρικό δίκτυο σαν µια µεγάλη µπαταρία
µηδενίζοντας έτσι το λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η εφαρµογή του Net Metering ξεκίνησε το 1980 στις ΗΠΑ.
Στην Ευρώπη εφαρµόζεται στη ∆ανία, την Ολλανδία, το
Βέλγιο και την Ιταλία. Σύντοµα αναµένεται η εφαρµογή του
και στην Κύπρο.
Η δυνατότητα εφαρµογής του Net Metering εξαρτάται από
το κόστος των φωτοβολταϊκών και το κόστος προµήθειας
του ηλεκτρικού ρεύµατος. Στη χώρα µας εκτιµάται ότι χωρίς
επιδότηση κεφαλαίου, η εφαρµογή του Net Metering είναι
συµφέρουσα για τις µεγάλες οικιακές καταναλώσεις και για
τη µεγάλη πλειοψηφία των εµπορικών και βιοµηχανικών
καταναλώσεων, ενώ ένα πρόγραµµα επιδότησης κεφαλαίου
θα καθιστούσε εφικτή την εφαρµογή του ακόµα και στην
πλειοψηφία των µικρών οικιακών καταναλώσεων.
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