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Παρόν…



Τι πήγε στραβά;   

Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος.

Τι κάναμε λάθος;



Αναπτυξιακό μοντέλο Υπερκατανάλωσης

Ελευθερία -

Σκλαβιά
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•Κοινό καλό

•Ηθική



Global Greens Congress, Canberra, Australia 2001

• Οικολογική Σοφία
• Κοινωνική Δικαιοσύνη
• Συμμετοχική Δημοκρατία
• Μη Βία
• Αειφορία-Βιωσιμότητα
• Σεβασμός στη Διαφορετικότητα





• Ρόλος καταναλωτή ενισχύεται

• Αυτοπαραγωγός, virtual net metering, μοναδική λύση για μεγάλα 

αστικά κέντρα

• Διασπαρμένη παραγωγή ενέργειας

• Μηχανισμός για ενδυνάμωση συμμετοχικού ρόλου τοπικών 

κοινωνιών

• Ζωντανός πυρήνας

• Κοινωνική συνοχή

• Τοπικότητα – Νησιωτικότητα – Τεχνολογία – Χρηματοδοτικά εργαλεία

• Ευαισθητοποίηση για ενεργό προστασία του περιβάλλοντος

Ενεργειακή Φτώχεια





• Στόχοι υπό διαρκή αναπροσαρμογή
• Νομοθεσία
• Πρόστιμα
• Χρηματοδότηση για ωρίμανση 

τεχνολογιών
• Νέα χρηματοδοτικά μοντέλα
• Νέα κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων







 Στρατηγικός Μετασχηματισμός

 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Αειφορίας

 Επιλογή δράσεων 

 Ανάπτυξη Επιχείρησης

 Ανάπτυξη – υποστήριξη εργαζομένων

 Περιβάλλον (Εξοικονόμηση, Α.Π.Ε, Απόβλητα)

 Αλυσίδα δραστηριότητας 

 Κοινωνία

 Ανθεκτικότητα



• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υψηλού επιπέδου

• Brain Remain - Regain

• Δικτύωση

• Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός, Κριτήρια Αξιολόγησης

• Πόροι από προγράμματα

• Μόχλευση κεφαλαίων ιδιωτικής αγοράς

• Green Bonds, Green Funds, ESG, 



•Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων

•Ορθολογική Χρήση Πόρων

•Καινοτομία, Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

•Επιχειρηματικότητα, Νέες θέσεις εργασίας

•Αειφόρο Ανάπτυξη

•Σεβασμό σε εργαζομένους, πολίτες, κατοίκους

•Ανθεκτικότητα επιχείρησης και εργαζομένων

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

•Ενεργό Προστασία του Περιβάλλοντος

•Καλό Παράδειγμα



Ενεργειακή Κοινότητα ΘΑΛΗΣ
η πρωτιά στην Ελλάδα έρχεται από την Κρήτη!



Πρωτοπορία στην αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 

2003

Ανεμογεννήτριες 11,9MW

Φωτοβολταϊκά 2,34ΜW

Ετήσια Παραγωγή 
Πράσινης Eνέργειας: 

45.000MWh



Πρωτοπορία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας 

“ΘΑΛΗΣ ” στη Κρήτη

Μέλη:

• Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

• Εργαζόμενοι 

• Συνεργάτες

• Τοπικοί Κοινωφελείς Οργανισμοί

• Ευάλωτα νοικοκυριά

Άρθρο 04 – Ορισμός – Σκοπός
Ο σκοπός της Ε.Κοιν. είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθμών, για την
παραγωγή ενέργειας, την ιδιοκατανάλωση και τον 
συμψηφισμό ενέργειας
μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual
net metering).



Τα Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 
προσφέρουν στους 

εργαζομένους τους και την 
τοπική κοινωνία:

• Κατασκευή Φ/Β πάρκων ισχύος 1,6 MW, για την Ενεργειακή Κοινότητα Κρήτης

• Παραχώρηση έκτασης και στέγης για την  εγκατάσταση του Φ/Β

• Νομική και Φορολογική υποστήριξη

• Συντήρηση και παρακολούθηση του έργου για 20 έτη

Πρωτοβουλία μοναδική στα ελληνικά δεδομένα



Τα Φ/Β πάρκα ισχύος 1,6 MW θα 
κατασκευαστούν με αποκλειστική δαπάνη της 
εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

• Eτήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 2.800.000Kwh

• Eτήσια αποφυγή έκλυσης CO2: 1.300tn CO2

• Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
συμψηφισμό των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των μελών της Ε.Κοιν.
(με την μέθοδο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού)



Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering) 

Διάρκεια Σύμβασης Συμψηφισμού: 20 έτη

Αν σε κάθε μέλος εργαζόμενο αντιστοιχούν 4kw:

• Eτήσια παραγωγή ανά μέλος: 7.000kwh

• Aυτή η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση της οικιακής του παροχής.

• Ετήσιο Οικονομικό όφελος: 7.000kwh * 0,18€/kwh = 1.260 € - 60 € (Ο&P)=1.200 €

• Οικονομικό Όφελος σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης: 1.200*20=24.000 €



Μοναδικό προνόμιο για τους εργαζομένους, συνεργάτες, κοινωνικούς εταίρους της 
εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. να γίνουν μέλη σε αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα!

• Χωρίς κόστος για τα μέλη για την αρχική εγκατάσταση του εξοπλισμού.
• Ικανοποίηση, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα, περηφάνεια, εμπιστοσύνη, αφοσίωση.
• Με σημαντικό ετήσιο οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά από τον συμψηφισμό 

ενέργειας.
• Ευαισθητοποίηση περιβαλλοντική, κοινωνική
• Ενεργή φροντίδα για ένα καλύτερο περιβάλλον.
• Κίνητρο για εξηλεκτρισμό
• Κίνητρο για ενεργειακή εξοικονόμηση



Το κλίμα αλλάζει…

Ας γίνουμε η πρώτη γενιά που δεν θα επιβαρύνει την επόμενη

Ευτυχώς…



Δημήτρης Κόλλιας,  Διευθυντής Ανάπτυξης  GREENESCO Ενεργειακή Α.Ε.


