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17 Νοεμβρύου 2021 
 

χόλια ςτη διαβούλευςη του ςχεδίου νόμου  
Αναπτυξιακόσ Νόμοσ- Ελλάδα Ιςχυρή Ανάπτυξη 

 

Το κεύμενο παρουςιϊζει τα ςχόλια που κατϋθεςε η δεξαμενό ςκϋψησ Green Tank ςτη δημόςια 

διαβούλευςη επύ του ςχεδύου νόμου «Αναπτυξιακόσ Νόμοσ- Ελλϊδα Ιςχυρό Ανϊπτυξη». 

 
Μέροσ Α- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

(άρθρα 1-28) 

Η ευρωπαώκό πολιτικό αναγνωρύζει ότι απαραύτητη προώπόθεςη για την επιτυχύα τησ ενεργειακόσ 

μετϊβαςησ εύναι η εμπλοκό τησ κοινωνύασ ςε αυτό. Για να επιτευχθεύ αυτό καθώσ και για τη 

διϊχυςη των ωφελειών τησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, βαςικό εργαλεύο 

αποτελούν οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ. Πρόκειται για ςυνεταιριςτικϊ ςχόματα που υπόκεινται ςε 

διακριτό νομοθεςύα (ν. 4513/2018), για τα οπούα όδη ϋχουν δεςμευτεύ εθνικού πόροι για την 

ενύςχυςό τουσ (πχ. Πρϊςινο Ταμεύο). Δεν αποςαφηνύζεται, όμωσ, από τισ διατϊξεισ του παρόντοσ με 

ποιον τρόπο θα ξεπεραςτούν τα υφιςτϊμενα προβλόματα απορρόφηςησ των κρατικών πόρων από 

τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η ανϊπτυξό τουσ. Ακόμη, δεν αποτυπώνονται 

διαθϋςιμα χρηματοδοτικϊ  εργαλεύα του δημοςύου για τουσ φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

(ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) που λειτουργούν ό και ςυμμετϋχουν ςε ενεργειακϋσ κοινότητεσ. 

 

Ειδικότερα: 

 Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ δεν αναφϋρονται ρητϊ ςτισ προβλϋψεισ του αρ. 13 «Δικαιούχοι και 

εξαιρούμενοι ενιςχύςεων», όπωσ ϊλλεσ ςυνεταιριςτικϋσ κατηγορύεσ, όπωσ για παρϊδειγμα οι 

αγροτικού ςυνεταιριςμού. 

 

Πρόταςη: ςτο αρ.13 να προςτεθεύ η κατηγορύα των ενεργειακών κοινοτότων ςτουσ 

δικαιούχουσ των ενιςχύςεων.  

 

 Τα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων αφορούν ωσ επύ τω πλεύςτον ανϊπτυξη φωτοβολταώκών 

πϊρκων με ςτόχο την παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύτε για κϊλυψη ιδύων ενεργειακών 

αναγκών εύτε για πώληςη.  Παρόλο που τα φωτοβολταώκϊ αποτελούν μια ανεπτυγμϋνη και 

ανταγωνιςτικό πλϋον τεχνολογύα και δεν προβλϋπονται ςτα επενδυτικϊ ςχϋδια του 

Παραρτόματοσ Α’, προτεύνουμε αυτό να τροποποιηθεύ για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

κοινωφελούσ ςκοπού που ςτοχεύουν ςτην κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών. Ειδικϊ για τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, εύναι δυνατό να υπϊρξουν ειδικότερεσ προβλϋψεισ ςτα επιμϋρουσ 

καθεςτώτα τησ Πρϊςινησ Μετϊβαςησ- Περιβαλλοντικό Αναβϊθμιςη Επιχειρόςεων 

(Υποκεφϊλαιο Β’) και Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (Υποκεφϊλαιο Δ’).  
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Πρόταςη: ςτην παρ.4 του Παραρτόματοσ Α να ςυμπεριληφθούν τα ϋργα των ενεργειακών 

κοινοτότων κοινωφελούσ ςκοπού για αυτοπαραγωγό/ αυτοκατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

από ΑΠΕ, ώςτε να αποτυπώνονται και ςτο αρ.5 ωσ υπαγόμενα επενδυτικϊ ςχϋδια. 

 

 Δεν εύναι ςαφϋσ εϊν οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ εντϊςςονται ςτην κατηγορύα των 

ςυνεταιριςμών για τον προςδιοριςμό του ελϊχιςτου ύψουσ επενδυτικών ςχεδύων.  

 

Πρόταςη: ςτην περ.ε ςτο αρ.15 να ςυμπεριληφθούν οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ. 

 

ΜΕΡΟ Β- ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΣΑΗ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΕΝΙΦΤΕΩΝ (άρθρα 29-116) 

Στο καθεςτώσ «Πρϊςινη μετϊβαςη- περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη επιχειρόςεων» ό και ςτο 

καθεςτώσ «Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη» προτεύνεται να ενταχθούν τα ϋργα των ενεργειακών 

κοινοτότων κοινωφελούσ ςκοπού που ςτοχεύουν ςτην κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών, 

καθότι πρόκειται για ϋργα που ϋχουν αμιγώσ την ύδια ςτόχευςη με τα επιμϋρουσ καθεςτώτα. 

Ειδικότερα, για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ όπωσ περιγρϊφονται ςτα ΕΣΔΙΜ, θα πρϋπει να επιδοτηθεύ 

το κόςτοσ εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων ηλεκτροπαραγωγόσ ό θϋρμανςησ από ΑΠΕ ό ϋργων 

εξοικονόμηςησ για ενεργειακϋσ κοινότητεσ κοινωφελούσ ςκοπού που ϋχουν κεντρικό ςτόχο την 

κϊλυψη ιδύων αναγκών. Μπορούν να εφαρμοςτούν ενιςχυμϋνα κύνητρα ανϊλογα με αυτϊ που 

υφύςτανται ςτην περύπτωςη τησ ηλεκτροκύνηςησ, ώςτε η απόςβεςη παγύων να εύναι εφικτό εντόσ 

τριετύασ λαμβϊνοντασ φυςικϊ υπόψη και το ανώτατο επύπεδο ενιςχύςεων μικρών επιχειρόςεων 

που προςδιορύζεται ςτον νϋο περιφερειακό χϊρτη (70% και για τισ δύο λιγνιτικϋσ περιφϋρειεσ). 

 

Και ςτα δύο καθεςτώτα «Πρϊςινη μετϊβαςη- περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη επιχειρόςεων» και 

«Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη» προτεύνεται να ςυμπεριληφθούν  ςτισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ εκτόσ 

περιφερειακών ενιςχύςεων οι δαπϊνεσ για παραγωγό ενϋργειασ από ΑΠΕ (όπωσ αποτυπώνονται 

ςτην περ.9 του Παραρτόματοσ Β) για τα επενδυτικϊ ςχϋδια των ενεργειακών κοινοτότων 

κοινωφελούσ ςκοπού που ςτοχεύουν ςτην κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών. 

 

Επιπλϋον προτεύνεται ςτο καθεςτώσ «Νϋο επιχειρεύν» να ςυμπεριληφθούν οι ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ ανϊμεςα ςτουσ δικαιούχουσ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 Στην παρ.4 του Παραρτόματοσ Α να ςυμπεριληφθούν τα ϋργα των ενεργειακών 

κοινοτότων κοινωφελούσ ςκοπού για αυτοπαραγωγό/ αυτοκατανϊλωςη ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ από ΑΠΕ, βϊςει τησ προαναφερθεύςασ τεκμηρύωςησ. 

 

 Στην παρ.4 του Παραρτόματοσ Α ςτα υπαγόμενα επενδυτικϊ ςχϋδια περιλαμβϊνονται τα 

ϋργα ςυςτημϊτων τηλεθϋρμανςησ τηλεψύξησ, δύχωσ όμωσ να τύθεται κϊποια ρότρα για την 
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ενύςχυςό τουσ που να κατοχυρώνει ότι ςυμβαδύζουν με τουσ εθνικούσ και ευρωπαώκούσ 

ενεργειακούσ και κλιματικούσ ςτόχουσ για μεύωςη εκπομπών και κλιματικό ουδετερότητα. 

 

Πρόταςη: να ενιςχύονται τα ϋργα τηλεθϋρμανςησ- τηλεψύξησ υπό την προώπόθεςη ότι η 

ενϋργεια παρϊγεται από ανανεώςιμεσ πηγϋσ και αυτϊ εύναι ςυμβατϊ με τον Ευρωπαώκό 

Κανονιςμό για τισ βιώςιμεσ επενδύςεισ (ΕΕ) 2020/852 και τισ ςχετικϋσ κατ’ εξουςιοδότηςη 

πρϊξεισ. 

 

 Στην παρ. 1 «Επενδυτικϋσ δαπϊνεσ για ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ ςε ΜμΕ» του 

Παραρτόματοσ Β δεν εύναι ςαφϋσ για ποιο λόγο δεν περιλαμβϊνονται ςτουσ δικαιούχουσ 

και ΚοινΣΕΠ, ςυνεταιριςμού, ενεργειακϋσ κοινότητεσ με τα χαρακτηριςτικϊ των ΜμΕ. 

 

 Στην παρ.2 «Δαπϊνεσ εκκύνηςησ για νεοςύςτατεσ και υπό ύδρυςη μικρϋσ και πολύ μικρϋσ 

επιχειρόςεισ» του Παραρτόματοσ Β προτεύνεται να ςυμπεριληφθούν με ςαφόνεια οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ κοινωφελούσ χαρακτόρα, ώςτε να τύχουν ενύςχυςησ βϊςει των 

προβλεπόμενων ςτον ΓΑΚ.  
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