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ΕΡΓΟ: 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ με σύνδεση VIRTUAL NET METERING 

 
Η Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Μακεδονίας  (Ε.Κοιν ΘΚΜ) ιδρύθηκε στα τέλη του 
2018 σύμφωνα με το Ν. 4513 / 2018, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
και διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Είναι δηλαδή ένας εξειδικευμένος 
«Ενεργειακός Συνεταιρισμός»:  Είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία αποφασίζουν ελεύθερα 
και αυτόνομα να συνεργασθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές τους επιδιώξεις μέσω μιας συνιδιόκτητης και συλλογικά διοικούμενης ανοιχτής επιχείρησης 
με αποκλειστικό αντικείμενο την ενέργεια, εννοούμενης ως παραγωγή, κατανάλωση, εξοικονόμηση, 
μετατροπή, εξυγίανση, διαχείριση κλπ ή ως συνδυασμός αυτών. Για τον «Κοινωνικό Ενεργειακό 
Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης» τίθεται επιπλέον η προϋπόθεση της «καθαρότητας» της ενέργειας, δηλαδή 
ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  
 
Αποτελείται από μέλη που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είναι πραγματικός 
συνεταιρισμός με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και πλήρη διαδικαστική και οικονομική διαφάνεια.  
Η Ε.Κοιν ΘΚΜ προτίθεται να υλοποιήσει σύντομα έργο κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου (Φ/Β) 
στην περιοχή Πενταπλάτανου Πέλλας κοντά στα Γιαννιτσά και να το συνδέσει με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά το σύστημα Virtual Net Metering. 
 

 



 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο διασυνδεμένο κατά το σύμβαση Virtual Net Metering.  
 
Εδώ και αρκετά χρόνια έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία η σύνδεση στο δίκτυο Φ/Β πάρκων αλλά και 
άλλων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά τη σύμβαση Net Metering. 
Με το σύστημα αυτό γίνεται συμψηφισμός ενέργειας ανάμεσα στον καταναλωτή – παραγωγό (που έχει πχ 
ένα μικρό Φ/Β σύστημα στη σκεπή του) και το διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου. Η χώρα ωφελείται από 
την παραγωγή ενέργειας χωρίς ρύπους και ο καταναλωτής – παραγωγός μειώνει σημαντικά το κόστος του 
ηλεκτρικού ρεύματος για την κατοικία του, ιδιαίτερη αυτήν την εποχή με το πολύ αυξημένο κόστος στα 
τιμολόγια του ρεύματος. Εάν κάποιος δεν έχει διαθέσιμο χώρο (σκεπή, αυλή, οικόπεδο), σε ειδικές 
περιπτώσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε ένα χώρο μακριά από την κατοικία του και ο 
συμψηφισμός μέρους της παραγόμενης ενέργειας με αυτήν που καταναλώνει. Μια τέτοια περίπτωση 
είναι η Ενεργειακή Κοινότητα και το έργο που προτίθεται να υλοποιήσει συλλογικά.  
 
Περιγραφή – Βασικά Τεχνικά & Οικονομικά Χαρακτηριστικά σχεδιαζόμενου έργου  
 
Ένα Φ/Β πάρκο παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη διοχετεύει στο δίκτυο ανάλογα με το μέγεθός του 
(εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς) και την ηλιακή ακτινοβολία της περιοχής. Για την περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας, η παραγωγή ενέργειας είναι περίπου 1.200 kWh ανά 1 kW εγκατεστημένης ονομαστικής 
ισχύος. 

Μια μέση τετραμελής οικογένεια καταναλώνει περίπου 
4.800 kWh ετησίως, επομένως για να αντισταθμίσει 
πλήρως την ενέργεια που καταναλώνει, θα πρέπει να 
αντιστοιχίζεται σε τμήμα του Φ/Β πάρκου με ισχύ 4 kW 
και το κόστος αυτού είναι περίπου 4.400 €, δηλαδή 
1.100 € ανά kW. Εάν κάποιος καταναλώνει λιγότερο 
ρεύμα, χρειάζεται μικρότερη συμμετοχή, δεν έχει 
κανένα νόημα να συμμετέχει κάποιος με περισσότερη 
ισχύ απ’ ότι χρειάζεται.  
Με τις τρέχουσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος 
(αντισταθμίζεται μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στην 

παραγωγή ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας αναπροσαρμογής), η οικονομική απόσβεση θα 
γίνεται σε λιγότερο από 5 χρόνια. Οι τάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι το όφελος αυτό 
θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και η απόσβεση θα είναι ακόμα πιο σύντομη. 
Το συνολικό μέγεθος του σχεδιαζόμενου έργου θα είναι κατ΄ ελάχιστον 50 kW με εκτιμώμενο κόστος 
55.000 € και κατά μέγιστο 150 kW (135.000 €). Θα υλοποιηθεί από εταιρεία εξειδικευμένη στην 
κατασκευή και διασύνδεση Φ/Β πάρκων. Το μέγεθος θα εξαρτηθεί από το πλήθος των συμμετοχών και τις 
ενεργειακές ανάγκες αυτών.  
 
Τρόπος και Κόστος Συμμετοχής  
 
Για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στο παραπάνω προτεινόμενο έργο χρειάζεται προηγουμένως να 
εγγραφεί στην Ε.Κοιν ΘΚΜ. Το κόστος εγγραφής είναι 100 €. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμμετέχει σε μια 
Γενική Συνέλευση και αργότερα να καταβάλει το ποσό που του αντιστοιχεί στην ισχύ που θέλει να έχει. 
Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει κάποιος με όλη την ισχύ που απαιτείται για τον πλήρη συμψηφισμό 
της ενέργειας που καταναλώνει. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρότερη ισχύ και στην πορεία να ζητήσει 
αύξηση της συμμετοχής. 
Εάν αυτό γίνει από αρκετά μέλη, μπορεί η Ε.Κοιν να επεκτείνει την αρχική εγκατάστασή της. 
Επίσης, όλοι όσοι θα συμμετέχουν στο έργο πρέπει να καταλήξουν στον ίδιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας 
(πχ ΔΕΗ).   


