


Ενεργειακή Μετάβαση και Ενεργειακή Δημοκρατία

❏ Κλιματική κρίση και 
κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες

❏ Ενεργειακή φτώχεια

❏ Ανάγκη για νέα, 
καινοτόμα σχήματα



Τι είναι μία Ενεργειακή Κοινότητα; Βασικά Χαρακτηριστικά 

❖ Clean energy for all 
Europeans + Νόμος 
4513/2018 

❖ Συνεταιριστική επιχείρηση 

❖ Ποιοι μπορούν να γίνουν 
μέλη; 

❖ Υπάρχει γεωγραφικός 
περιορισμός;

❖ Ποιός είναι ο ελάχιστος 
αριθμός μελών;



Δραστηριότητες

•Παραγωγή 

•Αποθήκευση

•Ιδιοκατανάλωση

•Πώληση

•Διανομή

•Παροχή (πάροχος ηλεκτρισμού)

•Ηλεκτροκίνηση

•Ανταπόκριση στη ζήτηση για μείωση/βελτιστοποίηση της 
χρήσης ηλεκτρισμού

•Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση

•Συμβουλευτική, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εκπαίδευση, 

κλπ… 



Μία πρόταση για την Αθήνα

❏ Model: Εικονικός συμψηφισμός 
/ συλλογική ιδιοκατανάλωση 

❏ Τεχνολογία: φωτοβολταϊκά*

❏ Συλλογικός σχεδιασμός και 
συμπερίληψη, καταπολέμηση 
της ενεργειακής φτώχειας, 
καθαρή ενέργεια, και πολλά 
ακόμη!

❏ Συνέργειες με θεσμικούς φορείς 
και την κοινωνία των πολιτών



Ας συνδιαμορφώσουμε μία Ενεργειακή Κοινότητα! 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

E-mail: info@electraenergy.coop

Tel: +6948387911

     : @AthensNirooCommunity
       @electraenergy.coop
     : Electra Energy Cooperative

Website: http://electraenergy.coop/ 

mailto:info@electraenergy.coop


Η ερευνητική ομάδα SmartRUE

Mέλη ΔΕΠ

Mεταδιδακτορικοί επιστήμονες

Yποψήφιοι διδάκτορες

Mεταπτυχιακοί φοιτητές 

IET προσωπικό

Υψηλά εξειδίκευμένο προσωπικό  

● 40 ερευνητικά προγραμμάτα, Ευρωπαικά και Εθνικά

(συντονισμός 8 προγραμμάτων)

● Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια.

● Ευρωπαικές και διεθνείς ερευνητικές επιτροπές και οργανσιμούς.

● Συνεργασίες με βιομηχανία/φορείς: ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ κ.ά.

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) υπό τον Καθηγητή Νίκο Χατζηαργυρίου



Χτίζοντας μια Ενεργειακή 

Κοινότητα στην Αθήνα

Συλλογική Ιδιοκατανάλωση: Μοντέλο 

Λειτουργίας



Εν.Κοιν. στην Ελλάδα     

Σχεδιασμός, Ίδρυση, 

Λειτουργία

H ιδιοκατανάλωση

στην Ελλάδα
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01
Εν.Κοιν. στην Ελλάδα     

Σχεδιασμός, Ίδρυση, Λειτουργία 



Directive 
RED II

(Article 22, 
Renewable Energy 
Directive II, 2018)

Paris 
Agreeme
nt COP21, 

2015

(Συμφωνία για την 
κλιματική αλλαγή)

Εlectricity
market 

directive  
(EMD)  

Εθνικό 
Σχέδιο Για 

την 
Ενέργεια & 
το Κλίμα

Νόμος 
4513/18

ΦΕΚ 
Β’759/19

Το διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Collective self-consumption and energy 

communities: Trends and challenges in the 

transposition of the EU framework

https://www.compile-project.eu/wp-content/uploads/Frieden-et-al.-2020-Current-state-of-CSC-and-EnC-1.pdf


Ενεργειακές 
Κοινότητες 
Πολιτών

Νομική 
οντότητα

Εθελοντική 
και ανοιχτή 
συμμετοχή

Βασικός 
σκοπός τα 

οφέλη και όχι 
οικονομικό 

κέρδος

Άμεσος 
έλεγχος από 

τα μέλη

Συνεργατικές
/Συλλογικές 

δράσεις

Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες πολιτών;



Ορισμός-Σκοπός

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός

αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και

αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την

αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής

αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και

προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής

αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση

της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο.

Ποιοι μπορούν να 

συμμετέχουν; 

Φυσικά 

πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου
Νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου

Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού 

της ίδιας περιφέρειας

Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο

στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά

πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο

το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι

δημότες δήμου της περιφέρειας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν

την έδρα τους εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.

Εντοπιότητα

Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Εν. Κοιν. – Ν.4513/2018



Χαρακτήρας Εν. 

Κοιν

Ελάχιστος αριθμός 

μελών
Διάθεση κερδών

Συνεταιριστικές 

μερίδες

Μη 

κερδοσκοπικός-

Χωρίς δυνατότητα 

διανομής 

πλεονασμάτων

Κερδοσκοπικός-Με 

δυνατότητα 

διανομής 

πλεονασμάτων

 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή 
φυσικά πρόσωπα (5*20%)

 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
μόνο Ο.Τ.Α. (π.χ. 35%, 35%, 30%)

 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των 
οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι 
Ο.Τ.Α.  (20%, 40%, 40%)

 2 στην περίπτωση που τα μέλη είναι ΟΤΑ 
και είναι σε νησιωτική περιοχή (50%, 
50%)

 15, στην περίπτωση που τα μέλη είναι 

ΝΠΔΔ - εκτός των Ο.Τ.Α- ή νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 

πρόσωπα 

 10 αν είναι σε νησιωτικό Δήμο (<3100)

 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά 

πρόσωπα

 επιτρέπεται η διανομή κερδών

 Δεν επιτρέπεται η διανομή 

κερδών – Αποθεματικό και 

διάθεση για τους σκοπούς της 

Ε.Κοιν.

 Εξαίρεση για τα νησιά

(<3100), κομμάτι των κερδών 

μπορεί να διατεθεί για 

δράσεις κοινής ωφέλειας με 

τοπικό χαρακτήρα (π.χ. 

δεξαμενές κτλ) 

 Επιτρέπεται η διανομή 

του υπολοίπου των 

καθαρών κερδών μετά 

την αφαίρεση των 

αποθεματικών στα μέλη.

 Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει 

πέραν της υποχρεωτικής 

συνεταιριστικής μερίδας και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές 

συνεταιριστικές μερίδες, με 

ανώτατο όριο συμμετοχής του στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με 

εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν 

να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%.

Ειδικός Όρος για Νησιά

Ειδικότερα για τα νησιά (<3100 

κάτοικοι), τα ποσοστά συμμετοχής 

των Ο.Τ.Α. μπορούν να φτάσουν στο 

50%. 

 Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο κατέχει.

 Ο ‘’κερδοσκοπικός’’ ή ‘’μη κερδοσκοπικός’’ χαρακτήρας της Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Εν. Κοιν. – Ν.4513/2018



 Δυνατότητα μετατροπής 

υπαρχόντων συνεταιρισμών 

σε καθεστώς Ε.Κοιν. καθώς 

και επιχειρήσεων

1. Τήρηση διαδικασίας ίδρυσης Αστικού Συνεταιρισμού

Υπογραφή από τα μέλη

Προσκομίζεται καταστατικό, 

συμβολαιογραφικά έγγραφα, 

καταστατικά νομικών προσώπων.

2. Ειρηνοδικείο

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

3. Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Ειδικό 

Μητρώο Ε.Κοιν.

Η Ε.Κοιν είναι δικαιούχος των προνομίων του νόμου

Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης μιας Εν. Κοιν.;



Οργάνωση και λειτουργία – Ν.1667/1986 

Γενική Συνέλευση

• Ανώτερο όργανο - αποτελείται από όλα τα 
μέλη του συνεταιρισμού.

• Καθορίζει τις ανάγκες

• Προσδιορίζει τη γενική κατεύθυνση την οποία 
επιθυμούν τα μέλη να έχει η ΕΚΟΙΝ

• Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ 

• Έγκριση του ετήσιου ισολογισμού

Διοικητικό Συμβούλιο

• Παρέχει τη γενική καθοδήγηση για την επίτευξή 
των σκοπιών της Εν.Κοιν

• Σε μικρά συνεταιριστικά σχήματα το ΔΣ 
ασχολείται και με την Διεύθυνση

Διεύθυνση (προαιρετικό)

• Ασχολείται με την επιτευξή των στόχων που 
έχουν καθοριστεί από το ΔΣ 

• Οικονομική διαχείριση 

• Επιχειρηματικο σχεδιασμό

Εποπτικό Συμβούλιο (προαιρετικό)

• Έχει ως αρμοδιότητα να εποπτεύει και να 
ελέγχει τις διαδικασίες και τις λειτουργείες της 
Εν.Κοιν.



Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενεργειακών κοινοτήτων 

 1.500 ενεργειακές κοινότητες

 1.000.000 πολίτες μέλη κοινοτήτων

 Μέλος της ένωσης κοοπερατίβων και συνεταιρισμών 

Ευρώπης με 160.000 μέλη`

Συντονισμός Ενεργειακών Κοινοτήτων

• Πέντε τουλάχιστον Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους στην ίδια 

Περιφέρεια μπορούν να συστήσουν ένωση ενεργειακών 

συνεταιρισμών.

• Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της χώρας 

μπορούν να συστήσουν την Ομοσπονδία των Ενεργειακών 

Συνεταιρισμών της Ελλάδας για το συντονισμό και τη 

γενικότερη εκπροσώπηση του ενεργειακού συνεταιριστικού 

κινήματος της χώρας.



H ιδιοκατανάλωση στην 

Ελλάδα
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Τι είναι η συλλογική 

ιδιοκατανάλωση;

Με τον όρο «συλλογική ιδιοκατανάλωση» εννοούμε 

τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση σε επίπεδο 

γειτονιάς, δρόμου, δήμου ή περιφέρειας.

Συλλογική ιδιοκατανάλωση



Συλλογική ιδιοκατανάλωση - ενεργειακού συμψηφισμού

Ν. 3583/2014
Ν. 4414/2016 Ν. 4513/2018 ΦΕΚ 

B’759/2019

Ενεργειακός 

συμψηφισμός

Εισάγεται για πρώτη 

φορά ο συμψηφισμός 

παραγόμενης‐καταναλι

σκόμενης ενέργειας για 

αυτόνομους 

παραγωγούς Φ/Β.

Εικονικός ενεργειακός 

συμψηφισμός 

για Εν/Κοιν

Εισάγεται η δυνατότητα 

εγκατάστασης μονάδων 

αποθήκευσης σε συνδυασμό

με συστήματα αυτοπαραγωγής. 

Επεκτείνετε η δυνατότητα 

εφαρμογής σε Εν.Κοιν και 

ευάλωτου καταναλωτές 

Εικονικός ενεργειακός 

συμψηφισμός 

Η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό 

συμψηφισμό επεκτείνεται

και σε άλλες τεχνολογίες. Εισάγεται 

ο εικονικός ενεργειακός 

συμψηφισμός σε δήμους, αγρότες 

και νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται σε κοινωφελείς 

σκοπούς (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία 

κα).

Συλλογική ιδιοκατανάλωση



Τι είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός;

Με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό είναι

επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας

από ΑΠΕ με την ενέργεια που καταναλώνεται από μία ή

περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης, χωρίς η

εγκατάσταση να είναι στον ίδιο χώρο και να συνδέεται

ηλεκτρικά με αυτή.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Ο συμψηφισμός ενέργειας γίνεται στους 

εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κάθε παροχής.
• Εάν η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη από 

την παραγωγή πληρώνεται η διαφορά.

• Εάν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη τότε η πλεονάζουσα 

ενέργεια προστίθεται στον επόμενο εκκαθαριστικό. Στο 

τέλος της τριετίας κάθε πλεονάζουσα ενέργεια 

μηδενίζεται.

• Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις πληρώνονται κανονικά, δε 

λαμβάνεται υπόψιν ο συμψηφισμός.



H συλλογική ιδιοκατανάλωση από Εν.Κοιν. 

Τεχνολογίες

• Σταθμοί φωτοβολταϊκών, 

• Σταθμοί μικρών ανεμογεννητριών, 

• Σταθμοί βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών,

• Σταθμοί μικρών υδροηλεκτρικών

• Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α

Ποιος  μπορεί  να συμμετάσχει στην 

συλλογική ιδιοκατανάλωση;

• Οποιοδήποτε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας 

πληροί τη προϋπόθεση του γεωγραφικού 

προσδιορισμού και ανήκει στον ίδιο πάροχο με 

το έργο.

• Ευάλωτοι καταναλωτές.

Όρια ισχύος

• 20kW ή 100% της συμφωνημένης 

ισχύος κατανάλωσης μέχρι 1MW.

• Σταθμοί μικρών ανεμογεννητριών 

μέχρι 60 kW.

Γεωγραφικός περιορισμός

• Η παραγωγή και οι προς συμψηφισμό παροχές θα 

πρέπει να ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια με την Εν.Κοιν.

• Για Εν.Κοιν. στην περιφέρεια Αττικής ο σταθμός 

παραγωγής επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε όμορη 

Περιφέρεια

• Στα ΜΔΝ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό 

σύστημα.

ΦΕΚ B’759/2019

Περισσότεροι από ένας σταθμοί παραγωγής ή 

τεχνολογίες μπορούν να συμμετέχουν.
Διάρκεια Σύμβασης 25 χρόνια



Οικονομικό όφελος

Χρησιμοποίηση/ 

πώληση της τοπικά 

παραγόμενης ενέργειας 

με με άμεσο οικονομικό 

όφελος για την 

κοινότητα.

Κοινωνικό όφελος

Αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας με μικρότερο 

περιβαλλοντολογικό 

αντίκτυπο.

Όφελος για το δίκτυο

Μείωση της χρήσης του

δημόσιου δικτύου και κατά

συνέπεια μείωση του κόστους 

διανομής. Βελτιστοποιεί την 

υφιστάμενη υποδομή δικτύου 

περιορίζοντας την ανάγκη 

επέκτασης.
Κατανόηση

προβλήματος

Κατανόηση της λειτουργίας 

του ηλεκτρικού συστήματος 

– πιθανή μεταβολή της 

συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. 

Συμμετοχή των

πολιτών

Εκδημοκρατισμός του 

ενεργειακού συστήματος -

άμεση συμμετοχή των 

πολιτών. 

Γιατί να διαμοιράζεται η ηλεκτρική ενέργεια;

Αλληλοβοήθεια

Ένταξη ευάλωτων πολιτών 

στον διαμοιρασμό της 

ηλεκτρικής ενέργειας – με 

συμμετοχή των πολιτών.



Μοντέλα Συλλογικής 

Ιδιοκατανάλωσης
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Τα μέλη της κοινότητας επενδύουν

στη κατασκευή του ΦΒ έργου με

όποιο ποσοστό επιθυμούν.

Σε κάθε μέλος αντιστοιχίζεται

ποσοστό της παραγόμενης

ενέργειας από το ΦΒ.

b%

€€
a%

Κάθε μέλος δηλώνει τη παροχή του

που θα συμμετάσχει στο έργο.

a%

b%

Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

(ΦΕΚ 759Β/2019) 
kWh

Ίδιος προμηθευτής

Ίδια περιφέρεια

Μοντέλο Συλλογικής Ιδιοκατανάλωσης πολιτών



Για κάθε μέλος, συμψηφίζεται η ενέργεια που του αντιστοιχεί με την ενέργεια 

που έχει καταναλώσει και του πιστώνεται η διαφορά.

kWh

Κατανάλωση

Παραγωγή

kWh x  € / kWh =  €

Tιμολόγιο (π.χ

Οικιακο) –

Τυπικες τιμες

Ενέργεια

Εκκαθαριστικός

To όφελος της επένδυσης εμφανίζεται ως μείωση στο λογαριασμό και όχι 

ως χρηματική εισροή.

Οι εκροές της επένδυσης αφορούν τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του 

έργου.

kWh

Πλεονάζουσα Ενέργεια Μεταφέρεται

Μοντέλο Συλλογικής Ιδιοκατανάλωσης πολιτών



Συνέργειες πολιτών με δήμους

Ο δήμος παρέχει διαθέσιμη υποδομή στις ενεργειακές κοινότητες 

των πολιτών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων έργων και γίνεται 

μέλος της EnC ή λαμβάνει ένα μερίδιο του έργου ως «ενοίκιο». 

Ο ρόλος του δήμου είναι να 

δράση υποστηρικτικά 

Προκλήσεις

• Καθορισμός δημόσιας διαδικασίας 

υποβολής προσφορών

• Ορισμός του «ενοικίου» για τη χρήση 

του κτιρίου

• Δήμοι ώριμοι να στηρίξουν τέτοια 

εγχειρήματα

• Εν.Κοιν. έτυμες να επενδύσουν

Ενεργειακή Κοιν.

Δήμος

Δημοτικά Κτήρια Έργα ΑΠΕ

Εικονικός ενεργειακός 

συμψηφισμός με μερίδιο 

για το Δήμο



Συνέργειες πολιτών με δήμους

Ο δήμος + αναπτυξιακές εταιρείες του δήμου αναπτύσσουν ενεργειακά 

έργα με εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού για τη μείωση των δημοτικών 

λογαριασμών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

• Δήμος επωφελείται από μειωμένους 

λογαριασμούς

• Υποστηρίζονται ευάλωτα νοικοκυριά 

Δήμος

Δημοτικές

εταιρείες

Ευάλωτοι 

Πολίτες

Eν. Κοιν.

Έργα ΑΠΕ

Μείωση 

Λογαριασμών

Αντιμετώπιση 

Ενεργειακής 

Φτώχειας

Ο ρόλος του δήμου είναι να 

δράσει ως εκκινητής



Φωτοβολταικό Έργο Συλλογικής 

Ιδιοκατανάλωσης
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• Εντός περιφέρειας Αττικής ή σε όμορη περιφέρεια (Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου).

• Περιθώρια διείσδυσης ΑΠΕ από ΔΕΔΔΗΕ (site)

• ΦΒ σε στέγη κτηρίου ή στο έδαφος.

Πηγή: PVGIS

Τοποθεσία

Τοποθεσία Έργου

* Για βέλτιστη κλίση

Πηγή: PVGIS

Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

https://apps.deddie.gr/WebAPE/index.html


• Καθορίζεται από τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες (σε ηλεκτρισμό) των μελών που συμμετέχουν και το ανώτατο 

όριο αυτου βάσει νομοθεσίας (20kW ή 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης μέχρι 1MW).

• Η ετήσια παραγωγή του έργου σε ενέργεια χρειάζεται να είναι μικρότερη ή ίση από τη συνολική κατανάλωση 

των μελών που συμμετέχουν γιατί η πλεονάζουσα ενέργεια δεν αποζημιώνεται. 

20 kWp

Δίκτυο Η.Ε.

~31000 kWh

~3100 kWh

Τουλάχιστον 10 καταναλώσεις τέτοιου τύπου

Μέγεθος Έργου 

Προσδιορισμός Μεγέθους Έργου Συλλογικής 

Ιδιοκατανάλωσης



Βασικά Κόστη Αρχικής Επένδυσης 

• Διαδικασίες αδειοδότησης (αν ανατεθεί σε εξωτερικό εργολάβο)

• Προμήθεια εξοπλισμού:

o ΦΒ πλαίσια και βάσεις

o Αντιστροφείς

o Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, προστασία

o Υ/Σ ΧΤ/ΜΤ (για άνω των 100kW)

o Περίφραξη και εξοπλισμός παρακολούθησης (για έργο επί εδάφους)

o Εργατικά

• Σύνδεση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Βασικά Κόστη Λειτουργίας & Συντήρησης

• Ενοίκιο οικοπέδου (αν υπάρχει)

• Ασφάλιση έργου

• Εργασίες συντήρησης:

o Καθαρισμός πλαισίων

o Επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης

o Αντικατάσταση υλικού

o Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου (για έργο επί εδάφους)

Βασικά Κόστη Επένδυσης



Παράδειγμα
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με μερίδιο παραγωγής Φ/Β έργου

Ειρηνοδικείο

ΈΓΚΡΙΣΗ

ΓΕΜΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Εφορία

ΕΝΑΡΞΗ

Όνομα: ΟΝΟΜΑ

Διανομή Κερδών: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Συνεταιριστική Μερίδα: 200 €

Σύσταση Ενεργειακής 

Κοινότητας

Συγκρότηση ΔΣΓενική Συνέλευση



Σύνολο από τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς = 

Κατανάλωση ενός έτους

Προσδιορισμός Ενεργειακών Αναγκών 

Μέλους

Υπενθύμιση: Κοινός προμηθευτής για όλα τα μέλη…



Ετήσια Κατανάλωση

(kWh)

Επιθυμητή 

Ενέργεια (kWh)

3650 3100

7290 6200

1820 1550

3650 3100

5470 4650

5470 4650

3650 3100

5470 4650

31000

Ενεργειακές Ανάγκες που θα καλύπτει το έργο



Σχεδίαση Φ/Β 

έργου

Θέση Οροφής

Εγκατεστημένη Ισχύς 20kWp

Παραγόμενη Ενέργεια ~31000 kWh

Εκτιμώμενο Αρχικό Κόστος ~21000 €

Έκταση ~200m2

Εξαρτώνται από τη τοποθεσία, 

τον εξοπλισμό κλπ



Επένδυση και 

όφελος
Τελικό Ποσοστό Συμμετοχή Μέλους Εκτιμώμενο Ετήσιο 

Όφελος (1η 10ετία)

10.3% 2,200 € 313 €

19.6% 4,200 € 598 €

4.7% 1,000 € 142 €

10.3% 2,200 € 313 €

15% 3,200 € 455 €

15% 3,200 € 455 €

10.3% 2,200 € 313 €

15% 3,200 € 455 €

Εκτιμώμενη απόσβεση σε 6-7 έτη

Τα τελικά ποσοστά

καταγράφονται στη σύμβαση

Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ, βάσει της οποίας

διενεργείται ο συμψηφισμός.



10%20%

1
0

%
1

5
%

Μερίδιο Φ/Β έργου 

Υπολοιπόμενη κατανάλωση 

με μερίδιο παραγωγής Φ/Β έργου

20kWp

Μέρος της παραγώμενης ενέργειας θα μπορούσε

να προσφέρεται σε ευάλωτα νοικοκυρια χώρις

αυτά να ανήκουν στην ΕνΚοιν.



Προκλήσεις
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Προκλήσεις των μοντέλων

συλλογικής ιδιοκατανάλωσης από 

Εν.Κοιν

Η συλλογική ιδιοκατανάλωση δύναται να

υλοποιείται μόνo μέσω σχημάτων Ενεργειακών

Κοινοτήτων, δηλαδή αστικών συνεταιρισμών. Αυτά

απαιτούν κάποια ελάχιστα επίπεδα διαθεσιμότητας

από τα μέλη του ΔΣ, συγκεκριμένες διαδικασίες,

πάγια έξοδα κλπ. Άλλα απλούστερα και πιο

ευέλικτα σχήματα θα μπορούσαν να καθοριστούν

π.χ. ενώσεις προσώπων, σύλλογοι κλπ.

Το ζήτημα της νομικής μορφής

.

Χρηματοδότηση έργων

Τα έργα ενεργειακού συμψηφισμού από ΕνΚοιν δε

δανειοδοτούνται εύκολα από τις τράπεζες γιατί δεν

περιλαμβάνουν χρηματικές εισροές. Για το λόγο

αυτό βασίζονται κατά βάση σε ίδια κεφάλαια.

Άλλοι τρόποι χρηματοδότησης χρειάζεται να

διαμορφωθούν.

Ασταθές θεσμικό πλαίσιο

Οι ΕνΚοιν είναι σχήματα με μεγαλύτερες

χρονικότητες σε σχέση με τα εταιρικά π.χ. στη λήψη

αποφάσεων, στην εξασφάλιση συναίνεσης κλπ.

Ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο (π.χ.

ενεργειακός συμψηφισμός) δυσχεραίνει την ομαλή

λειτουργία και προσαρμογή τους.



Προκλήσεις των μοντέλων

συλλογικής ιδιοκατανάλωσης από 

Εν. Κοιν.

Η αδειοδοτική διαδικασία για την υλοποίηση ενός

έργου ΑΠΕ απαιτεί αρκετό χρόνο και αυτό συχνά

είναι αποθαρρυντικός παράγοντας.

Η διακυβέρνηση και λειτουργία των Ενεργειακών

Κοινοτήτων περιλαμβάνει τήρηση συγκεκριμένων

διαδικασιών, οικονομική διαχείριση, υιοθέτηση

βέλτιστων πρακτικών κλπ. με τα οποία πολύς

κόσμος, ειδικα στα αστικά κέντρα, δεν είναι

εξοικειωμένος.

Αδειοδότηση και χρόνος υλοποίησης έργου

Εμπειρία διακυβέρνησης Εν. Κοιν.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
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Freepik. 

Please keep this slide for attribution.
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Καταναλωτικό δάνειο Μετοχικό κεφάλαιο Μίσθωση φωτοβολταϊκών Crowd-lending

Individual loans between the 
Bank/s and each member of the 
cooperative based on their 
electricity consumption

Project financed by individual 
participation in the 
cooperative. Each member 
pays for its own cost

Equipment (PV, inverters, hardware) 
leased by the installer to the EKOIN

Financing via intermediating online 
platform. Usually using 
peer-to-peer lending or other tool

Interest: 6-11% fluctuating
Term: 2-20 years
Payroll/deposit in bank
Source: Piraeus, Eurobank, 
Cooperative Karditsa, etc

IRR >15%
Pay-back: <7 years

Interest: <7-10%
Term: <2-8 years
Upfront payments needed (at least 
30%
Credit card requested

Interest: <7%
Term: <7 years
Own equity needed
Source: genervest.org

*Only for small solar communities 
(<10 members)
*High administrative work and 
delays
*High interest rate

*For small participation 
< €1,000-2,000)
*Difficult afford in many cases

*requires credit card contract or 
involvement of a bank loan 
*lack of credibility in the market

* Lack of credibility
*Non tested in Greece
*Timing

*Covers 100% cost *Faster payback investment
*No finance costs added
*Independent of third parties 
funding and loans

*Lower financing costs
*Democratize energy sector
*Increase awareness
*Lower finance costs
*Faster and easier than a bank 
loan
*It reaches more funding sources








