
Προστιθέμενη αξία  

για την περιφέρεια 

Ενεργειακός συνεταιρισμός Vogelsberg (EGV) 
 



Η ενεργειακή στροφή συντελείται στην 
περιφέρεια 

Ο συνεταιρισμός είναι η κατάλληλη εταιρική μορφή 
για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε 

περιφερειακό επίπεδο 

 

• Δυνατή η συμμετοχή από 100,00 € και πάνω 

• Κάθε μέλος έχει μια ψήφο– ανεξάρτητα από 
το ποσοστό συμμετοχής 

• Δημοκρατική δομή 



Ενεργειακός συνεταιρισμός 
Vogelsberg 

• Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2011 

• 58 μέλη εγγράφηκαν με 331 μερίδια των 100,00 
€ έκαστο 

• Σήμερα τα μέλη ξεπερνούν τα 500 

• Κεφάλαιο πάνω από 1 εκατ. € 

• Όργανα: 

– 4-μελής διοίκηση / 1 εκτελεστικός διευθυντής 

– Εποπτικό συμβούλιο: 14 μέλη 



Τομέας φωτοβολταϊκών 

• Αρχικά κατασκευάστηκαν μικρές μονάδες Φ/Β κυρίως 
σε στέγες δημοτικών κτιρίων 

• Το 2013 λειτούργησε μια ελεύθερη εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε πρώην χώρο ταφής απορριμμάτων 
– 3.020 KwP 

– Τιμή πώλησης 18,76 λεπτά 

– Συνολική επένδυση 5,0 εκατ. €, με χρηματοδότηση από 
τραπεζικό δάνειο και  δάνειο μειωμένης εξασφάλισης  

– Επιτόκιο του δανείου μειωμένης εξασφάλισης ανάλογα με 
τη διάρκεια και την απόδοση μεταξύ 3 και 4 % ετησίως 



Ελεύθερη Φ/Β εγκατάσταση 
Obermoos 



Τομέας αιολικής ενέργειας 

Η αιολική ενέργεια είναι πιο περίπλοκη από τα 
φωτοβολταϊκά 

– Μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία αδειοδότησης 

– Συχνά υπάρχει αντίσταση από την τοπική κοινωνία 

– Είναι σημαντικό να υπάρχει έμπειρος εταίρος 

 

– Το πρώτο πάρκο είναι σε φάση υλοποίησης 

– Και άλλα έργα είναι υπό μελέτη 



Αιολικό πάρκο Kirtorf 

• Φάση μελέτης από τα τέλη 2014 

• Εγκαίνια τον Απρίλιο του 2016 

• Μέσα στο 2016 θα συνδεθεί με το δίκτυο 

• Εταίρος η OVAG Energie AG, θυγατρική του 
τοπικού προμηθευτή ενέργειας OVAG 

• Υλοποίηση στο πλαίσιο δικής μας θυγατρικής 
στην οποία συμμετέχει η EGV με μερίδιο 50 % 



Αιολικό πάρκο Kirtorf υπό κατασκευή 



Αιολικό πάρκο Kirtorf 

• 3 μονάδες των 2,5 MW καθεμία 

• Συνολική επένδυση ύψους 14 εκατ. € περίπου 

• Χρηματοδότηση: 
– 10 εκατ. € ξένα κεφάλαια 

– Από 2  εκατ. € μέσω των εταίρων  

– Τα 2 εκατ. € του συνεταιρισμού EGV προέρχονται και 
πάλι από δάνεια χαμηλής εξασφάλισης 

– Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του συνεταιρισμού 
EGV. Με 10 % του δανείου πρέπει να συμμετέχει στο 
κεφάλαιο του συνεταιρισμού 



Προϋποθέσεις επιτυχίας 

• Στενός δεσμός με την τοπική κοινότητα 

• Απόκτηση εμπειρίας μέσα από έργα 
μικρότερης κλίμακας  

• Στρατηγική και ορθή επιλογή της ανάληψης 
της λειτουργίας του Φ/Β πάρκου Obermoos 

• Έγκαιρη αναζήτηση εταίρου για έργα αιολικής 
ενέργειας 

• Περίοδος χαμηλών επιτοκίων στη Γερμανία 


