
Ενημέρωση  

Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης – «Κάλχιον» 

 

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως 

οι πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας 

και καλλιεργώντας ένα πλαίσιο ενεργειακής δημοκρατίας. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς γίνονται ενεργοί συμμέτοχοι 

στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας, με απτά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.  

Στην περίπτωση της Χάλκης τα Μέλη της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ “Κάλκιον”, θα επωφελούνται μέσω του Εικονικού Ενεργειακού 

Συμψηφισμού στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δημότες και οι επιχειρήσεις του νησιού. 

Στο νησί μας, τη Χάλκη, η κατανάλωση ενέργειας των Μελών της Ενεργειακής Κοινότητας “Κάλχιον”, θα συμψηφίζεται 

με την παραγωγή ενέργειας από το φωτοβολταΐκό πάρκο που κατασκευάστηκε, ισχύος 1MW, το οποίο είναι ικανό να 

καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού για όλη τη διάρκεια του χρόνου, με αποτέλεσμα τη μείωση του 

λογαριασμού ρεύματος ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Οφέλη Μελών Ε.Κοιν. «Κάλχιον» και νησιού της Χάλκης:  

1. Σημαντική Μείωση του κόστους λογαριασμού ρεύματος. Μέσω του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, 

εξοικονόμηση άνω των 180.000-250.000€ κάθε έτος  στο ανταγωνιστικό σκέλος χρέωσης ενέργειας του 

παρόχου. Δραστική μείωση στις χρεώσεις προμήθειας των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το συνολικό κόστος του λογαριασμού. 

2. Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες ντίζελ στη Ρόδο 

αντικαθίσταται από πράσινη ενέργεια, εξοικονομώντας  1.800 τόνους CO2. 

Συχνές Ερωτήσεις:  

1. Πώς λειτουργεί ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός στη Χάλκη; 

Ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering) είναι μια διαδικασία που θα επιτρέπει στα Μέλη μιας 

Ενεργειακής Κοινότητας τον συμψηφισμό της ενέργειας που παράγεται απομακρυσμένα στην περιοχή του Φ/Β, με την 

εκάστοτε κατανάλωση τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και την ενεργειακή εξοικονόμηση. 

Η μηνιαία παραγωγή του εγκατεστημένου Φ/Β, θα καταγράφεται από μετρητές.  Κάθε τέσσερις μήνες θα 

ενημερώνονται οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί των Μελών της Ενεργειακής Κοινότητας, ενώ θα πραγματοποιείται 

συμψηφισμός της παραγόμενης αυτής ενέργειας με την πραγματική αθροιστική κατανάλωση των μελών κάθε χρόνο.  

Το Φ/Β σε ένα χρόνο παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει συνολικά το νησί της Χάλκης, οπότε 

οι “Χρεώσεις Προμήθειας Παρόχου Ρεύματος” μετά τον συμψηφισμό θα είναι χαμηλές.  
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2. Ποιο είναι το κέρδος του νοικοκυριού και της επιχείρησης σε ένα χρόνο; 

Σε σχέση με τις ισχύουσες ανταγωνιστικές χρεώσεις (χρεώσεις ΔΕΗ κ.α), τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας θα 

πληρώνουν μια μειωμένη χρέωση προς τον προμηθευτή. 

3. Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης “Κάλχιον”; 

Μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης  μπορούν να γίνουν όλοι οι Δημότες Χάλκης οι οποίοι έχουν παροχή/ες 

ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακή χρήση ή/και επαγγελματική χρήση) στο νησί της Χάλκης, με σκοπό να συμψηφίζουν με 

το Φ/Β τις καταναλώσεις τους. Δημότες που θεωρούν δικαίωμά τους να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον και 

υποχρέωσή τους να το προστατεύουν από κάθε ρύπο, στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, καθώς έτσι συμμετέχουν ταυτόχρονα στη σωτηρία του Πλανήτη μας, από την καταστροφική κλιματική 

αλλαγή. 

Όλα τα μέλη δεν χρειάζεται να εξυπηρετούνται από τον ίδιο πάροχο και θα πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές χωρίς ρύθμιση.   

 

 



4. Πώς γίνομαι μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας “Κάλχιον”; 

Συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης 

«Κάλχιον», και πληρώνοντας το ανάλογο κόστος εισόδου (300,00€/Συνεταιριστική Μερίδα) οι Δημότες Χάλκης 

μπορούν να ενταχθούν,  και να αρχίσουν την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος αφού πρώτα 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης τους. 

5. Γιατί υπάρχει κόστος εισόδου στην Ενεργειακή Κοινότητα; 

Για να καλυφθεί το εφάπαξ κόστος για τη σύνδεση στο δίκτυο και έναρξη λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

καθώς για την λειτουργία και συντήρηση του. Το κόστος αυτό πρέπει βάση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382(ΦΕΚ 

Β’759/05.03.2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  να επωμισθούν μόνο τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας.  

Επίσης η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον» , βάση του καταστατικού της είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, 

και τα έσοδα της περιορίζονται στις εισφορές των μελών της.   

6. Πόσες μερίδες πρέπει να πάρω; 

Εξαρτάται από το στόχο που βάζετε. Το όφελος του κάθε μέλους θα είναι αντίστοιχο του ποσοστού του στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Ε.ΚΟΙΝ., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η προθεσμία  υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για την ένταξη νέων μελών στην ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ είναι  η 15η 

Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα προσωρινά γραφεία της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στο e-mail: enekoicha@hotmail.com 

Σας Ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία παράταση προθεσμίας  υποβολής αιτήσεων πέρα από την 

παραπάνω ημερομηνία (15/12/2021) για την ένταξη νέων μελών στην Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης μέχρι το 

επόμενο κάλεσμα που θα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση. 

Οι ενδιαφερόμενοι  συμπληρώνουν τις  αιτήσεις  εγγραφής μέλους και τις καταθέτουν στην ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ, και 

καταθέτουν στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ  το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις μερίδες που 

δήλωσαν ότι θα πάρουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο τους εγγράφει ως μέλη και στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης θα εγκριθεί η εγγραφή τους, ώστε να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

 

Τις αιτήσεις εγγραφής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν  από τα προσωρινά γραφεία της Ενεργειακής 

Κοινότητας Χάλκης  στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Επίσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλ 2246 3 

60213 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο enekoicha@hotmail.com . 

 

Από όλα τα ανωτέρω αναδεικνύεται ότι  οι απώτεροι στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης «Κάλχιον» είναι η 

συμβολή της στη βιώσιμη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη για όλους, ξεκινώντας από τη βάση της τοπικής 

Κοινωνίας μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, πρώτη σε όλα τα Δωδεκάνησα, σας καλούμε να ενταχθείτε  στην 

Κοινότητα μας, εγκαθιδρύοντας έτσι μια μόνιμη συνεργασία για την ανάπτυξη τεχνολογιών και καινοτομιών στο πεδίο 

της βιώσιμης ανάπτυξης και «Πράσινης» ενέργειας, και θέτοντας επίσης τις προοπτικές για τη συμμετοχή σας σε όλα 

τα προσδοκώμενα οφέλη από τα έργα και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν από την Κοινότητα μας.  

Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι μαζί θα συμβάλουμε  στα μέγιστα στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνική ενημέρωση. 

 

 

Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον» 
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