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Ειςαγωγό  

 

Πϋρα από την ανϊγκη απανθρακοπούηςησ 

τησ οικονομύασ και τη ςτροφό ςε καθαρϋσ 

μορφϋσ ενϋργειασ, η ευρωπαώκό πολιτικό 

αναγνωρύζει ότι απαραύτητη προώπόθεςη για 

την επιτυχύα τησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ  

 

 

εύναι η εμπλοκό τησ κοινωνύασ ςε αυτό. Σο 

πακϋτο τησ ΕΕ «Καθαρό Ενϋργεια για όλουσ 

τουσ Ευρωπαύουσ» που ςυμφωνόθηκε το 

2017 και οι οδηγύεσ που ακολούθηςαν για τισ 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (Οδηγύα 

2018/2001) και την εςωτερικό αγορϊ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (Οδηγύα 2019/944), 

ϋθεςαν τισ βϊςεισ για την αναγνώριςη τησ 

ςπουδαιότητασ του ρόλου των πολιτών, τόςο 

ωσ καταναλωτϋσ όςο και ωσ παραγωγού 

ενϋργειασ.  

 

Ειδικότερα, ςτισ λιγνιτικϋσ περιφϋρειεσ τησ 

Ευρώπησ, που την τρϋχουςα περύοδο 

βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ ενεργειακόσ 

μετϊβαςησ, η ςυμμετοχό των πολιτών 

αποτελεύ πρόκληςη. Οι περιοχϋσ που επύ 

δεκαετύεσ ςτόριζαν την οικονομύα τουσ ςτην 

αλυςύδα του λιγνύτη, καλούνται ςόμερα 

αφενόσ να μεταςχηματύςουν την τοπικό τουσ 

οικονομύα ώςτε να απεξαρτηθούν από τον 

λιγνύτη και τον λιθϊνθρακα και να ςτραφούν 

ςε ϊλλεσ βιώςιμεσ οικονομικϋσ 

δραςτηριότητεσ, και αφετϋρου να 

εξαςφαλύςουν ότι αυτό η μετϊβαςη θα γύνει 

με κοινωνικϊ δύκαιο τρόπο.  
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Οι τοπικϋσ κοινωνύεσ, αξιοποιώντασ το 

εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων, 

μπορούν να ςυμμετϋχουν ενεργϊ τόςο ςτον 

ενεργειακό μεταςχηματιςμό των λιγνιτικών 

περιοχών προσ καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ, 

όςο και ςτην εξαςφϊλιςη όρων δικαιοςύνησ, 

αλληλεγγύησ και δημοκρατύασ ςτον δρόμο 

προσ τη μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό.  

 

ε μια περύοδο που η ϊνοδοσ των τιμών των 

ορυκτών καυςύμων ϋχει εκτοξεύςει το 

ενεργειακό κόςτοσ, η δυνατότητα που ϋχουν 

οι πολύτεσ να παρϊξουν οι ύδιοι την ενϋργεια 

που χρειϊζονται από ανανεώςιμεσ πηγϋσ 

ενϋργειασ (ΑΠΕ) μϋςω των ενεργειακών 

κοινοτότων αποτελεύ ςημαντικό διϋξοδο. 

Εκτόσ από τη μεύωςη του ενεργειακού 

κόςτουσ λόγω τησ φθηνόσ και καθαρόσ 

ενϋργειασ από ΑΠΕ, εύναι εξύςου ςημαντικό 

το γεγονόσ ότι οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

προςφϋρουν ςτουσ πολύτεσ ενεργειακό 

ανεξαρτηςύα, αντιμετωπύζουν την ενεργειακό 

φτώχεια, ενιςχύουν την αποκϋντρωςη των 

ενεργειακών πόρων και προωθούν την 

απεξϊρτηςη από τα ορυκτϊ καύςιμα 

δύνοντασ λύςεισ ςε υπαρκτϊ προβλόματα, 

όπωσ η εξοικονόμηςη, η θϋρμανςη και ψύξη.  

 

κοπόσ τησ παρούςασ επιςκόπηςησ εύναι η 

κριτικό αποτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ 

κατϊςταςησ των ενεργειακών κοινοτότων 

ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ. 

Ειδικότερα αναλύονται οι θεςμικϋσ εξελύξεισ, 

οι προκλόςεισ που αντιμετωπύζουν οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ και οι δυνατότητεσ 

για την ανϊπτυξό τουσ, ενώ κατατύθενται και 

προτϊςεισ για την ενύςχυςη του θεςμού ςτο 

πλαύςιο τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ.  

Υφιςτϊμενη κατϊςταςη ενεργειακών 

κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ 

τησ Ελλϊδασ 

 

Ο ιδρυτικόσ νόμοσ 4513/2018 

Η πρώτη νομοθεςύα για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ θεςπύςτηκε το 2018 με τον νόμο 

4513/2018. Ο νόμοσ ορύζει τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ ωσ «αςτικούσ ςυνεταιριςμούσ 

αποκλειςτικού ςκοπού με ςκοπό την 

προώθηςη τησ κοινωνικόσ και αλληλϋγγυασ 

οικονομύασ και τησ καινοτομύασ ςτον 

ενεργειακό τομϋα, την αντιμετώπιςη τησ 

ενεργειακόσ ϋνδειασ και την προαγωγό τησ 

ενεργειακόσ αειφορύασ, την παραγωγό, 

αποθόκευςη, ιδιοκατανϊλωςη, διανομό και 

προμόθεια ενϋργειασ, την ενύςχυςη τησ 

ενεργειακόσ αυτϊρκειασ και αςφϊλειασ ςε 

νηςιωτικούσ δόμουσ, καθώσ και τη βελτύωςη 

τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςτην τελικό 

χρόςη ςε τοπικό και περιφερειακό επύπεδο, 

μϋςω τησ δραςτηριοπούηςησ ςτουσ τομεύσ των 

Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (Α.Π.Ε.), τησ 

Συμπαραγωγόσ Ηλεκτριςμού και Θερμότητασ 

Υψηλόσ Απόδοςησ (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), τησ 

ορθολογικόσ χρόςησ ενϋργειασ, τησ 

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ, των βιώςιμων 

μεταφορών, τησ διαχεύριςησ τησ ζότηςησ και 

τησ παραγωγόσ, διανομόσ και προμόθειασ 

ενϋργειασ». Προηγουμϋνωσ, οι ςυνεργατικϋσ 

μορφϋσ που δραςτηριοποιόντουςαν ςτον 

ενεργειακό τομϋα εντϊςςονταν ςε ϊλλα 

υφιςτϊμενα καθεςτώτα, όπωσ εύναι οι 

αςτικού ςυνεταιριςμού, χωρύσ να διακρύνονται 

ωσ προσ τον ςκοπό τουσ.  

 

Μϋλη μιασ ενεργειακόσ κοινότητασ μπορούν 

να εύναι φυςικϊ πρόςωπα (δηλαδό πολύτεσ), 

νομικϊ πρόςωπα δημόςιου και ιδιωτικού 

δικαύου (δημόςιοι φορεύσ, επιχειρόςεισ κϊ), 

και φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

(Δόμοι, Περιφϋρειεσ).  
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Οι δραςτηριότητεσ που προβλϋπονται για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ περιλαμβϊνουν 

ολόκληρο το φϊςμα του ενεργειακού τομϋα 

εςτιϊζοντασ κυρύωσ ςτισ ΑΠΕ. Οι νομοθετικϋσ 

προβλϋψεισ για τον (εικονικό) ενεργειακό 

ςυμψηφιςμό1 ιςχύουν και για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ.  

 

Επιπλϋον ο νόμοσ προϋβλεψε δύο μορφϋσ 

ενεργειακών κοινοτότων, βϊςει του 

κριτηρύου διαμοιραςμού πλεοναςμϊτων 

χρόςησ ςτα μϋλη τουσ: α) τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, οι 

οπούεσ δεν μοιρϊζουν το πλεόναςμα χρόςησ 

ςτα μϋλη τουσ και β) τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ κερδοςκοπικού χαρακτόρα που 

μοιρϊζουν πλεόναςμα χρόςησ ςτα μϋλη τουσ. 

Και οι δύο μορφϋσ ενεργειακών κοινοτότων 

ϋχουν το ύδιο εύροσ δραςτηριοτότων. 

 

Σϋλοσ, ςτον ιδρυτικό νόμο των ενεργειακών 

κοινοτότων προβλϋφθηκαν και οικονομικϊ 

κύνητρα καθώσ και μϋτρα ςτόριξησ για την 

ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων, 

όπωσ: α) η προνομιακό ςυμμετοχό ό εξαύρεςη 

από τισ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ 

υποβολόσ προςφορών για ςταθμούσ ΑΠΕ και 

                                                             
1 «Ωσ εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψηφιςμόσ νοεύται ο 
ςυμψηφιςμόσ τησ παραγόμενησ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ από ςταθμούσ Α.Π.Ε. ό Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
αυτοπαραγωγού, με τη ςυνολικό καταναλιςκόμενη 
ηλεκτρικό ενϋργεια ςε εγκαταςτϊςεισ του 
αυτοπαραγωγού, από τισ οπούεσ τουλϊχιςτον η μύα 
εύτε δεν βρύςκεται ςτον ύδιο ό όμορο χώρο με το 
ςταθμό Α.Π.Ε. ό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εύτε, αν βρύςκεται, 
τροφοδοτεύται από διαφορετικό παροχό. Ειδικϊ 
για Ενεργειακό Κοινότητα (Ε.Κοιν.), ο 
ςυμψηφιςμόσ τησ παραγόμενησ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ από ςταθμό Α.Π.Ε. ό Σ.Η.Θ.Υ.Α. ό Υβριδικό 
Σταθμό τησ Ε.Κοιν. γύνεται με τη ςυνολικό 
καταναλιςκόμενη ηλεκτρικό ενϋργεια ςε 
εγκαταςτϊςεισ μελών τησ Ε.Κοιν. και ευϊλωτων 
καταναλωτών ό πολιτών που ζουν κϊτω από το 
όριο τησ φτώχειασ, εντόσ τησ Περιφϋρειασ ςτην 
οπούα βρύςκεται η ϋδρα τησ Ε.Κοιν.», Οδηγόσ Net 
metering, ύνδεςμοσ Εταιρειών Υωτοβολταώκών 
(ΕΥ), 2021, https://bit.ly/3GMBVGA  

ΗΘΤΑ που πρόκειται να λειτουργόςουν από 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ, β) η απαλλαγό από 

την υποχρϋωςη καταβολόσ του ετόςιου 

τϋλουσ διατόρηςησ δικαιώματοσ κατοχόσ 

ϊδειασ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που 

προβλϋπεται για ςταθμούσ ΑΠΕ και ΗΘΤΑ 

και Τβριδικούσ ταθμούσ, γ) προτεραιότητα 

ςτην εξϋταςη αιτόςεων για χορόγηςη ϊδειασ 

παραγωγόσ ϋναντι των υπολούπων αιτόςεων, 

δ) 50% μειωμϋνο ύψοσ εγγυητικόσ 

επιςτολόσ, ε) πρόςβαςη ςτα εθνικϊ και 

ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα καθώσ 

και ςτον αναπτυξιακό νόμο και ςε όλεσ τισ 

χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ που ϋχουν πρόςβαςη 

οι κοινωνικϋσ ςυνεταιριςτικϋσ επιχειρόςεισ.  

 

την παρούςα ανϊλυςη δεν ακολουθεύται 

αμιγώσ η κατηγοριοπούηςη των ενεργειακών 

κοινοτότων ςε κερδοςκοπικού και μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ, βϊςει τησ ιδρυτικόσ νομοθεςύασ 

του 2018, αλλϊ η ομαδοπούηςη τουσ ςε 

κοινωφελούσ ςκοπού και κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα. τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

κοινωφελούσ ςκοπού ςυγκαταλϋγονται οι μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ καθώσ και οι ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ των φορϋων τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ (εύτε εύναι κερδοςκοπικού ό 

μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα), οι οπούοι εξ’ 

οριςμού αποςκοπούν ςτην κοινωφϋλεια. Οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ κοινωφελούσ 

χαρακτόρα αξιοποιούν ςυνόθωσ τον 

ενεργειακό ςυμψηφιςμό για την κϊλυψη 

ιδύων ενεργειακών αναγκών. Αντύθετα, οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα αποτελούν επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα που ενιςχύει την ανϊπτυξη 

των ΑΠΕ και αποδύδει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ 

τα οικονομικϊ οφϋλη από την πώληςη τησ 

παραγόμενησ ενϋργειασ ςτην αγορϊ. 

 

https://bit.ly/3GMBVGA
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Οι ενεργειακέσ κοινότητεσ ςε 

αριθμούσ 

Από το 2018 που οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

εντϊχθηκαν ςτο παραπϊνω θεςμικό πλαύςιο 

μϋχρι ςόμερα καταγρϊφονται ωσ ενεργϋσ 

1003 ενεργειακϋσ κοινότητεσ και ϋχουν 

προεγγραφεύ ακόμη 33 ςτο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)2. Ανϊλυςη για την 

κατϊςταςη των ενεργειακών κοινοτότων 

ςυνολικϊ ςε ολόκληρη τη χώρα παρουςύαςε 

πρόςφατα το Κϋντρο Ανανεώςιμων Πηγών 

Ενϋργειασ (ΚΑΠΕ)3. 

 

Όςον αφορϊ τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, βϊςει των ςτοιχεύων του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα αυτϋσ ανϋρχονται ςε 176 

και ςτην Αρκαδύα ςε 18. Η κατανομό τουσ 

φαύνεται ςτον παρακϊτω πύνακα: 

 

Κατανομό ενεργών ενεργειακών 
κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ 

 
Πλόθοσ   

Περιφϋρεια Δ. 
Μακεδονύασ 176 
Γρεβενϊ 2 
Φλώρινα 63 
Κοζϊνη 103 
Καςτοριϊ 8 
ΠΕ Αρκαδύασ 18 
Μεγαλόπολη 2 
Τρύπολη 13 
Λοιπϋσ περιοχϋσ 3 

Πύνακασ 1: Κατανομό ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ - 
Επεξεργαςύα ςτοιχεύων Γ.Ε.ΜΗ. (Νοϋμβριοσ 2021) 

 

Παρατηρούμε ότι τόςο η ανϊπτυξη των 

ενεργειακών κοινοτότων όςο και τα 

χαρακτηριςτικϊ αυτόσ ςε Δυτικό Μακεδονύα 

                                                             
2  ΓΕΜΗ, 2021, https://bit.ly/3ozJsQN  
3 ΚΑΠΕ, Οκτώβριοσ 2021, τατιςτικϊ τοιχεύα 
ςχετικϊ με τισ Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ ςτην 
Ελλϊδα, https://bit.ly/3vKhd5c  

και Αρκαδύα διαφϋρουν ςημαντικϊ. 

Ειδικότερα, η πλειονότητα των ενεργειακών 

κοινοτότων ςτη Δυτικό Μακεδονύα ϋχει 

ςυςταθεύ ςτισ αμιγώσ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, 

δηλαδό την Υλώρινα και την Κοζϊνη. Σο 

γεγονόσ αυτό μπορεύ να αποδοθεύ ςτην 

ενεργειακό παρϊδοςη των δύο αυτών 

περιφερειακών ενοτότων όπωσ και ςτην 

ύπαρξη εκτεταμϋνων δικτύων ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ ςε αυτϋσ. Η ύπαρξη βϋβαια των 

δικτύων δεν εξαςφαλύζει και τη δυνατότητα 

ςύνδεςησ των ϋργων ΑΠΕ των ενεργειακών 

κοινοτότων, καθώσ, όπωσ θα δούμε 

παρακϊτω, αποτελεύ ϋνα από τα εμπόδια που 

αντιμετωπύζουν οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςτην ανϊπτυξό τουσ. Η εικόνα που 

παρουςιϊζεται ςτην Αρκαδύα εύναι 

διαφορετικό, καθώσ ςτη λιγνιτικό 

Μεγαλόπολη υπϊρχουν μόνο δύο ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ, ενώ η πλειονότητα (13) 

βρύςκεται ςτην πρωτεύουςα τησ 

Περιφερειακόσ Ενότητασ Αρκαδύασ, την 

Σρύπολη.  

 

Από τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ η πλειονότητα εύναι 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα ενώ ςημαντικϊ 

λιγότερεσ εύναι οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

κοινωφελούσ ςκοπού (δώδεκα (12) βϊςει 

των καταγραφών ςτο Γ.Ε.ΜΗ). την 

Περιφερειακό Ενότητα Αρκαδύασ υφύςταται 

μόνο μύα (1) ενεργειακό κοινότητα 

κοινωφελούσ ςκοπού. 

 

Αξιοςημεύωτεσ εύναι οι προςπϊθειεσ τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ να ςυμμετϊςχουν 

ςτον ενεργειακό μεταςχηματιςμό καθότι η 

τοπικό αυτοδιούκηςη κατϋχει κομβικό ρόλο 

ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών 

περιοχών. Φαρακτηριςτικϊ εύναι τα 

παραδεύγματα των ενεργειακών κοινοτότων 

https://bit.ly/3ozJsQN
https://bit.ly/3vKhd5c
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που ϋχουν ςυςτόςει οι Δόμοι Κοζϊνησ4 και 

Υλώρινασ- Πρεςπών5, όπωσ επύςησ και η 

Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ6 ςε 

ςυνεργαςύα με τουσ 13 Δόμουσ ςτα όριϊ τησ 

και το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

Επύςησ η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

ϋχει ανακοινώςει7 ότι θα προχωρόςει το 

επόμενο διϊςτημα ςτη ςύςταςη ακόμα μύασ 

ενεργειακόσ κοινότητασ με τουσ Σοπικούσ 

Οργανιςμούσ Εγγεύων Βελτιώςεων (ΣΟΕΒ) 

τησ περιοχόσ, ςτην προςπϊθεια μεύωςησ του 

ενεργειακού κόςτουσ και τησ προώθηςησ τησ 

πρϊςινησ μετϊβαςησ του γεωργικού τομϋα 

τησ Περιφϋρειασ. Ενεργειακό κοινότητα ϋχει 

ςυςτόςει ακόμα η Περιφϋρεια 

Πελοποννόςου8, η οπούα μϊλιςτα όταν και η 

πρώτη ενεργειακό κοινότητα που ςυςτϊθηκε 

με τον ιδρυτικό νόμο των ενεργειακών 

κοινοτότων (ν.4315/2018). ε αυτόν 

ςυμμετϋχει και ο Δόμοσ Μεγαλόπολησ.  

 

Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν ακόμη οι 

περιπτώςεισ των ενεργειακών κοινοτότων 

μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, που 

ςτοχεύουν ςτην κϊλυψη των ιδύων 

ενεργειακών αναγκών. τη Δυτικό 

Μακεδονύα ϋχουν όδη ςυςταθεύ εννϋα (9) 

τϋτοιεσ κοινότητεσ, εκ των οπούων μϊλιςτα οι 

τρεισ (3) ϋχουν προχωρόςει ςτη ςυγκρότηςη 

του πρώτου δικτύου ενεργειακών 

                                                             
4 Δόμοσ Κοζϊνησ, Απόςπαςμα πρακτικού τησ 
9/22-04-2019 τακτικόσ  ςυνεδρύαςησ  του  
Δημοτικού υμβουλύου Κοζϊνησ, 2019, 
https://bit.ly/2ZSUwQE  
5 ΕΡΣNews, «Υλώρινα: Ενεργειακό κοινότητα 
Δόμου Υλώρινασ», 2021, https://bit.ly/3CLhveO  
6 Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ, Δελτύο Σύπου, 
2021, https://bit.ly/3EB3hxi  
7 Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ, Δελτύο Σύπου, 
2021, https://bit.ly/3mFj6Nu  
8  Ecopress, «Η Περιφϋρεια Πελοποννόςου ιδρύει 
την πρώτη Περιφερειακό Ενεργειακό Κοινότητα 
ςτη χώρα, αμϋςωσ μετϊ την δημοςύευςη ςτο ΥΕΚ 
του νϋου νόμου του ΤΠΕΝ», 2018, 
https://bit.ly/3BSTjpD  

κοινοτότων μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα 

«ΟΥeΛΟ»9.  

 

Αναλύοντασ τα ςτοιχεύα του Διαχειριςτό του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομόσ Ηλεκτρικόσ 

Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ)10 για τισ αιτόςεισ 

ςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ, καθώσ 

και τα αιτόματα από αυτοπαραγωγούσ με 

ενεργειακό ςυμψηφιςμό, διαπιςτώνεται ο 

βαθμόσ εξϋλιξησ των ϋργων των ενεργειακών 

κοινοτότων και η διεύςδυςό τουσ ςτο 

ενεργειακό μύγμα. 

 

 Η ςυνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχύσ ϋργων ΑΠΕ 

από ενεργειακϋσ κοινότητεσ, ανϋρχεται ςτα 

466.5MW, ςε πλόθοσ 677 ϋργων ανϊ την 

επικρϊτεια. Αυτό που παρουςιϊζει ιδιαύτερο 

ενδιαφϋρον εύναι το γεγονόσ ότι οι αιτόςεισ 

των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων 

ανϋρχονται ςυνολικϊ ςτα 4,235.61MW ςε 

ςύνολο 22,677.4MW ϋργων ΑΠΕ ςτην 

επικρϊτεια, αποτελώντασ δηλαδό το 18,67% 

τησ εν δυνϊμει ιςχύοσ ΑΠΕ ςτη χαμηλό και 

μϋςη τϊςη ςτη χώρα. Ενώ τα 466.5MW 

εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ των ϋργων των 

ενεργειακών κοινοτότων αντιπροςωπεύουν 

το 10,5% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ 

ιςχύοσ από ΑΠΕ ςτην επικρϊτεια, τα 4,693 

εκκρεμό αιτόματα των ενεργειακών 

κοινοτότων αντιςτοιχούν ςτο 20.5% τησ 

αιτούμενησ ιςχύοσ των ϋργων ΑΠΕ ςτη 

χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτη χώρα. Αυτό 

αναδεικνύει τη δυναμικό των ενεργειακών 

κοινοτότων για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην 

αγορϊ των ΑΠΕ. 

                                                             
9 ΟΥeΛΟ, https://bit.ly/3pvOShO 
10 ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςύνδεςησ ςταθμών 
ΑΠΕ και ΗΘΤΑ αρμοδιότητασ ΔΕΔΔΗΕ 
(Νοϋμβριοσ 2021) https://bit.ly/303PJMj  

https://bit.ly/2ZSUwQE
https://bit.ly/3CLhveO
https://bit.ly/3EB3hxi
https://bit.ly/3mFj6Nu
https://bit.ly/3BSTjpD
https://bit.ly/3pvOShO
https://bit.ly/303PJMj
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Πύνακασ 2: Αιτόςεισ ςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ 
Επεξεργαςύα ςτοιχεύων ΔΕΔΔΗΕ (Νοϋμβριοσ 2021) - ΕΚοιν: αφορϊ τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ που ϋχουν ςυςταθεύ βϊςει του ν.4513/2018

Αιτόςεισ ςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

 

Σύνολο 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(MW) 

Μη ηλεκτριςμϋνεσ Ηλεκτριςμϋνεσ 

Πλόθοσ 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(ΜW) 

Πλόθοσ 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(ΜW) 

Ελλϊδα 
ύνολο 

59,469 22,677.40 44,285 18,298.90 15,184 4,378.53 

ΕΚοιν 
5,370 4,235.61 4,693 3,769.12 677 466.50 

Περιφϋρεια 
Δυτικόσ 

Μακεδονύασ 

ύνολο 
4,475 1,937.16 3,426 1,695.84 1,049 241.31 

ΕΚοιν 
686 552.33 643 527.74 43 24.60 

Κοζϊνη 
ύνολο 

2,331 1,018.83 1,820 914.84 511 103.99 

ΕΚοιν 
467 372.10 436 352.55 31 19.56 

Υλώρινα 
ύνολο 1,280 1.49 967 1.39 313 0.10 

ΕΚοιν 205 170.56 193 165.52 12 5.04 

ΠΕ Αρκαδύασ 
ύνολο 965 347.36 688 203.66 277 143.70 

ΕΚοιν 
66 49.20 63 47.90 3 1.30 

Μεγαλόπολη 
ύνολο 

53 11.33 25 9.41 28 1.92 

ΕΚοιν 
8 6.00 8 6.00 0 0.00 

Σρύπολη 
ύνολο 

423 223.80 248 100.25 175 123.53 

ΕΚοιν 
54 40.42 51 39.13 3 1.30 



7 

 

Ειδικότερα για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ 

παρατηρούμε ότι ςτη Δυτικό Μακεδονύα η 

εγκατεςτημϋνη ιςχύσ των ϋργων ΑΠΕ των 

ενεργειακών κοινοτότων ανϋρχεται ςτα 

24.6MW ςε πλόθοσ 43 ϋργων, δηλαδό 

αποτελεύ το 10,1% τησ εγκατεςτημϋνησ 

ιςχύοσ ϋργων ΑΠΕ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ 

Μακεδονύασ. Όμωσ, τα 643 εκκρεμό αιτόματα 

διαςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ 

ενεργειακών κοινοτότων αποτελούν το 19% 

των ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων 

ςύνδεςησ και το 31.1% τησ ιςχύοσ από ΑΠΕ 

ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην Περιφϋρεια 

Δυτικόσ Μακεδονύασ, αναδεικνύοντασ τη 

δυναμικό ςυμμετοχό των ενεργειακών 

κοινοτότων ςτην ανϊπτυξη των ΑΠΕ ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα.  

 

Αντύςτοιχα ςτην Αρκαδύα υφύςτανται 1.3MW 

εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ από τρύα (3) ϋργα 

ενεργειακών κοινοτότων, μόλισ το 0.9% τησ 

ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχύσ ϋργων ΑΠΕ 

ςτην Περιφερειακό Ενότητα Αρκαδύασ, που 

όμωσ δεν βρύςκονται ςτην περιοχό τησ 

λιγνιτικόσ Μεγαλόπολησ αλλϊ ςτην Σρύπολη. 

Παρόλο που ςτην περιοχό τησ Μεγαλόπολησ 

δεν υφύςταται ακόμα κανϋνα ολοκληρωμϋνο 

ϋργο ΑΠΕ από ενεργειακό κοινότητα, τα 

οκτώ (8) εκκρεμό αιτόματα ςύνδεςησ ϋργων 

ΑΠΕ και ΗΘΤΑ από ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςτην περιοχό τησ Μεγαλόπολησ αποτελούν 

το 32% των ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων 

ςύνδεςησ και το 63,7% τησ ιςχύοσ από ΑΠΕ 

ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην περιοχό τησ 

Μεγαλόπολησ. Αυτό αναδεικνύει τισ 

μελλοντικϋσ δυνατότητεσ ανϊπτυξησ των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτη λιγνιτικό 

περιοχό τησ Μεγαλόπολησ. 

 

Σα 43 ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα αντιςτοιχούν ςε ϋργα 11 

ενεργειακών κοινοτότων και τα 3 ϋργα ςτην 

Αρκαδύα ςε ϋργα 2 ενεργειακών κοινοτότων, 

οι οπούεσ ςτο ςύνολό τουσ εύναι 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Αυτό δεύχνει ότι 

ςτην παρούςα φϊςη οι ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ που αποςκοπούν ςτην 

κοινωφϋλεια και την κϊλυψη ιδύων 

ενεργειακών αναγκών δεν ϋχουν 

δραςτηριοποιηθεύ παρϊλληλα και ςτην 

αγορϊ ενϋργειασ.  

 

Από τα ςτοιχεύα ακόμη του ΔΕΔΔΗΕ, 

αναδεικνύεται επύςησ η δυναμικό που ϋχουν 

οι αγροτικού ςυνεταιριςμού ςτον τομϋα τησ 

αγορϊσ ενϋργειασ από ΑΠΕ, ωσ μια 

διαφορετικό ςυνεργατικό μορφό πϋραν των 

ενεργειακών κοινοτότων που 

δραςτηριοποιεύται ςτην εν λόγω αγορϊ. Η 

εγκατεςτημϋνη ιςχύσ των ϋργων των 

αγροτικών ςυνεταιριςμών εύναι 1.01MW και 

αφορϊ ςε 12 ϋργα, ενώ ϋχουν αιτηθεύ ακόμα 

14.96MW ανϊ την επικρϊτεια. τισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ μόνο μύα ςυνεταιριςτικό οργϊνωςη 

δραςτηριοποιεύται ςτην αγορϊ των ΑΠΕ.  

 

Όςον αφορϊ ςτον εικονικό ενεργειακό 

ςυμψηφιςμό, από τα ςτοιχεύα του ΔΕΔΔΗΕ11 

προκύπτει ότι από τισ 499 αιτόςεισ 

πανελλαδικϊ μόνο οι 28 αφορούν 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ. Ειδικότερα ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα, από τα 57 αιτόματα 

εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού μόλισ 

τα εννϋα (9) ανόκουν ςε ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ12 και πρόκειται για 

φωτοβολταώκϊ ϋργα ςυνολικόσ ιςχύοσ 

7,5MW. τισ εννϋα αιτόςεισ, περιλαμβϊνονται 

επτϊ (7) ϋργα τησ ενεργειακόσ κοινότητασ 

του Δόμου Κοζϊνησ ενώ οι υπόλοιπεσ 

                                                             
11 ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςτην Ηπειρωτικό 
Φώρα & τα Διαςυνδεδεμϋνα Νηςιϊ (Νοϋμβριοσ 
2021) που αφορϊ αιτόματα αυτοπαραγωγών με 
εικονικό ενεργειακό ςυμψηφιςμό, 
https://bit.ly/2YqQX3y  
12 Σα υπόλοιπα αιτόματα αφορούν πολύτεσ, 
αγροτικούσ ςυνεταιριςμούσ και ϊλλα φυςικϊ και 
νομικϊ πρόςωπα πλην ενεργειακών κοινοτότων. 

https://bit.ly/2YqQX3y
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αιτόςεισ αφορούν ςε ϋργα δύο ακόμη 

ενεργειακών κοινοτότων. Πρόςφατα 

κατατϋθηκε ακόμα ϋνα αύτημα για εικονικό 

ενεργειακό ςυμψηφιςμό από την ενεργειακό 

κοινότητα πολιτών «Ενεργειακό Κοινότητα 

Δημ. Τψηλϊντη»13, η οπούα επιδιώκει να 

εγκαταςτόςει φωτοβολταώκϊ πϊνελ ςε 

ϋκταςη ςτο Μαυροδϋνδρι Κοζϊνησ για την 

κϊλυψη των αναγκών των μελών τησ.

                                                             
13 Energypress, “Τποβλόθηκε η πρώτη αύτηςη 
ςύνδεςησ Υ/Β με εικονικό ενεργειακό 
ςυμψηφιςμιςμό ςτον ΔΕΔΔΗΕ από την 
Ενεργειακό Κοινότητα Δημ. Τψηλϊντη μη 
κερδοςκοπικού χαρακτόρα”, Οκτώβριοσ 2021, 
https://bit.ly/3GXiYRC  

 Όςον αφορϊ ςτην Περιφερειακό Ενότητα 

Αρκαδύασ τα αιτόματα για εικονικό 

ενεργειακό ςυμψηφιςμό εύναι τϋςςερα (4), 

κανϋνα όμωσ δεν αφορϊ ενεργειακό 

κοινότητα.  

 

Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη των αιτημϊτων 

εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού από 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςυνοψύζεται ςτον 

παρακϊτω πύνακα:  

https://bit.ly/3GXiYRC
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Αιτόςεισ ςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από αυτοπαραγωγούσ με Εικονικό 
Ενεργειακό Συμψηφιςμό  

 

Σύνολο 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(MW) 

Μη ηλεκτριςμϋνεσ Ηλεκτριςμϋνεσ 

Πλόθοσ 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(ΜW) 

Πλόθοσ 
αιτόςεων 

Σύνολο 
Ιςχύοσ 
(ΜW) 

Ελλϊδα 
ύνολο 499 90,78 392 83,25 108 7,52 

ΕΚοιν 28 18,98 24 17,85 4 1.13 

Περιφϋρεια 
Δυτικόσ 

Μακεδονύασ 

ύνολο 57 14,25 44 13,29 13 0,95 

ΕΚοιν 9 7,53 8 7,5 1 0,03 

Κοζϊνη 
ύνολο 28 11,81 26 11,78 2 0,035 

ΕΚοιν 9 7,53 8 7,5 1 0,03 

Υλώρινα 
ύνολο 22 1,71 11 0,8 11 0,91 

ΕΚοιν 0 0 0 0 0 0 

ΠΕ 
Αρκαδύασ 

ύνολο 4 3,1 4 3,1 0 0 

ΕΚοιν 0 0 0 0 0 0 

Μεγαλόπολη 
ύνολο 0 0 0 0 0 0 

ΕΚοιν 0 0 0 0 0 0 

Σρύπολη 
ύνολο 1 0,01 1 0,01 0 0 

ΕΚοιν 0 0 0 0 0 0 

Πύνακασ 3: Αιτόςεισ ςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ & ΗΘΤΑ από αυτοπαραγωγούσ με Εικονικό Ενεργειακό υμψηφιςμό 
Επεξεργαςύα ςτοιχεύων ΔΕΔΔΗΕ (Νοϋμβριοσ 2021)- ΕΚοιν: αφορϊ τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ που ϋχουν ςυςταθεύ βϊςει του ν.4513/201

 

Χρηματοδότηςη ενεργειακών 

κοινοτότων 

 

Πϋραν των οικονομικών κινότρων και των 

μϋτρων ςτόριξησ που προβλϋφθηκαν ςτον 

ιδρυτικό νόμο των ενεργειακών κοινοτότων 

του 2018, ϋχουν διαμορφωθεύ οριςμϋνα 

χρηματοδοτικϊ εργαλεύα για την υποςτόριξη 

των ενεργειακών κοινοτότων, τα οπούα όμωσ 

δεν ϋχουν κατορθώςει ακόμα να  

 

 

 

 

 

 

διοχετεύςουν πόρουσ προσ τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ. 

 

Σο 2019, ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ «Ανταγωνιςτικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα 

(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΠΑ 2014 – 2020 εύχε 

προβλεφθεύ πακϋτο €25 εκατ. για την 

ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων ανϊ 
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την επικρϊτεια14. Σο πρόγραμμα αυτό 

αποτϋλεςε ϋνα από τα πρώτα χρηματοδοτικϊ 

εργαλεύα που προορύζονταν για τη ςτόριξη 

των νεοςύςτατων τότε ενεργειακών 

κοινοτότων. Αν και εύχε προδημοςιευτεύ, 

ακόμη παραμϋνει αναξιοπούητο, ενώ η 

προγραμματικό περύοδοσ 2014-2020 βαύνει 

προσ το τϋλοσ τησ. 

Ειδικότερα ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ 

κατευθύνονται εθνικού πόροι που 

προϋρχονται από τα ϋςοδα πλειςτηριαςμού 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου, μϋροσ 

των οπούων προβλϋπεται για τη ςτόριξη των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ. Με Τπουργικό Απόφαςη (ΤΑ)15 

προβλϋφθηκε η χρηματοδότηςη των 

λιγνιτικών περιοχών από το 6% των 

δημοςύων εςόδων δημοπρϊτηςησ 

δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 του 2018, 

δηλαδό με €31.412.033,10, μϋςω του 

Πρϊςινου Σαμεύου, ενώ η αντύςτοιχη ΤΑ για 

το 201916, προβλϋπει εκ νϋου η διϊθεςη του 

6% των εςόδων από την ύδια πηγό (περύπου 

€30,2 εκ). Για το 2020 το ποςοςτό αυτό 

μειώθηκε ςτο 1% των δημοςύων εςόδων 

δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων εκπομπών CO2  

(περύπου €5 εκ)17, ενώ για το 2021 το 

ποςοςτό αυτό διαμορφώθηκε ςτο 4,5% των 

εςόδων δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων 

εκπομπών CO2 (περύπου €45εκ)18.  

Σουσ παραπϊνω πόρουσ διαχειρύζεται το 

Πρϊςινο Σαμεύο μϋςω του χρηματοδοτικού 

προγρϊμματοσ «Χρηματοδότηςη ϋργων και 

                                                             
14 Προδημοςύευςη Πρόςκληςησ του 
Προγρϊμματοσ "Ενύςχυςη τησ Ίδρυςησ και 
Λειτουργύασ Ενεργειακών Κοινοτότων", Ιούλιοσ 
2019, https://bit.ly/3H5FoQQ  
15 ΥΕΚ Β΄1149/05.04.2019 
16 ΤΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339 - ΥΕΚ Β’ 
584/24.2.2020 
17 ΤΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 - ΥΕΚ Β’ 
5901/31.12.2020 
18 ΥΕΚ Β’ 5029/30.10.2021 

δρϊςεων για την ανϊπτυξη βιώςιμων 

οικονομικών δραςτηριοτότων χαμηλού 

ανθρακικού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώματοσ ςτισ Π.Ε. Κοζϊνησ, Φλώρινασ 

και ςτον Δόμο Μεγαλόπολησ τησ Π.Ε Αρκαδύασ 

από τα ϋςοδα πλειςτηριαςμών δικαιωμϊτων 

εκπομπών». Από τα €31,4 εκατ. από τα ϋςοδα 

πλειςτηριαςμών του 2018, τα €3.560.000 

προορύζονται για την ενύςχυςη των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ μϋςω του Άξονα Προτεραιότητασ 3: 

Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτότων. το 

πλαύςιο αυτού του προγρϊμματοσ 

προβλϋπεται €1εκ για χρηματοδότηςη 

δρϊςεων υποςτόριξησ και €2,5εκ για 

χρηματοδότηςη πιλοτικών ϋργων. Σα εν 

λόγω κονδύλια όμωσ δεν ϋχουν ακόμα 

αποδεςμευτεύ και δεν ϋχουν αξιοποιηθεύ 

αντύςτοιχα. Αντύςτοιχεσ προςκλόςεισ θα 

πρϋπει να δημοςιευτούν και για τουσ πόρουσ 

του 2019, 2020 και 2021, ενώ αναμϋνεται να 

καθοριςτούν οι πόροι για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ από τα 

ϋςοδα δημοπρϊτηςησ CO2 για την περύοδο 

2022-203019.  

 

Επύςησ για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ θα διατεθούν πόροι μϋςω 

του ευρωπαώκού Σαμεύου Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ, ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 

Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-

2027. 

 

Διαπιςτώνεται, λοιπόν, ότι μϋχρι ςόμερα, η 

ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 

                                                             
19 Με τον ν.4819/2021 προβλϋφθηκε η κατανομό 
των εςόδων από πλειςτηριαςμούσ δικαιωμϊτων 
εκπομπών αερύων ρύπων για τα ϋτη 2021 ϋωσ 
2030, όπου περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων, και 
οι λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. υνεπώσ, για το διϊςτημα 
αυτό η χρηματοδότηςη των λιγνιτικών περιοχών 
ϋχει εξαςφαλιςτεύ και το ποςό που θα διατεθεύ 
για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ μϋνει να 
καθοριςτεύ. 

https://bit.ly/3H5FoQQ
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λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ϋχει ςτηριχθεύ 

αποκλειςτικϊ ςτουσ πόρουσ τησ τοπικόσ 

κοινωνύασ, καθώσ τα κονδύλια που 

προορύζονταν για τη ςτόριξό τουσ δεν ϋχουν 

ακόμα ενεργοποιηθεύ.  

 

Η μη απελευθϋρωςη των διαθϋςιμων πόρων 

για την οικονομικό ςτόριξη των ϋργων 

ενεργειακών κοινοτότων εμποδύζει κατϊ 

καύριο τρόπο την ανϊπτυξό ενεργειακών 

κοινοτότων κοινωφελούσ ςκοπού με ςτόχο 

την κϊλυψη αναγκών των μελών τουσ, καθώσ 

αυτού του εύδουσ οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

αντιμετωπύζουν επιπρόςθετη δυςκολύα 

πρόςβαςησ ςτη χρηματοδότηςη μϋςω των 

ιδιωτικών χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων20. 

Πρόςφατεσ θεςμικϋσ αλλαγϋσ   

 

Η ευρύτητα του πλαιςύου που παρεύχε ο 

ιδρυτικόσ νόμοσ των ενεργειακών 

κοινοτότων διευκόλυνε ςημαντικϊ την 

ανϊπτυξό τουσ. Σην ύδια ςτιγμό όμωσ 

αναδύθηκαν και προβλόματα, τα οπούα 

οδόγηςαν ςτην εκμετϊλλευςη του ευνοώκού 

πλαιςύου που διαμορφώθηκε για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ δημιουργώντασ 

ςτρεβλώςεισ. Οι ςτρεβλώςεισ προκύπτουν 

από την απόπειρα εταιριών ΑΠΕ να 

εκμεταλλευτούν το νομικό πλαύςιο των 

ενεργειακών κοινοτότων προκειμϋνου να 

παρακϊμψουν τον ανταγωνιςμό και να 

αποκτόςουν τόςο τισ διευκολύνςεισ ςτην 

αδειοδοτικό διαδικαςύα όςο και τισ υψηλϋσ 

εγγυημϋνεσ τιμϋσ που προςφϋρονται ςτισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ. Ειδικότερα, η 

δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτότων να 

υλοποιούν μικρϊ ϋργα ΑΠΕ ϋωσ 18ΜW 

απολαμβϊνοντασ μειωμϋνεσ εγγυόςεισ, μη 

                                                             
20 ΚΑΠΕ, υμπερϊςματα και Προτϊςεισ Πολιτικόσ 
για την Ανϊπτυξη του Θεςμού των Ενεργειακών 
Κοινοτότων, 2021, https://bit.ly/3qbhAVk  

απαύτηςη περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ, 

προτεραιότητα ςτην εξϋταςη των αιτημϊτων 

ςύνδεςησ τουσ ϋναντι ϊλλων και υψηλϋσ 

τιμϋσ λειτουργικόσ ενύςχυςησ, ώθηςε αρκετϋσ 

ενεργειακϋσ εταιρεύεσ να επιλϋξουν τη νομικό 

μορφό τησ ενεργειακόσ κοινότητασ για να 

προωθόςουν τα ϋργα τουσ. Απόρροια αυτού 

όταν η απορρύθμιςη τησ λειτουργύασ τησ 

αγορϊσ ενϋργειασ, ενώ παρϊλληλα ο θεςμόσ 

των ενεργειακών κοινοτότων ϊρχιςε να 

δυςφημύζεται. 

 

ε μια προςπϊθεια αντιμετώπιςησ υπαρκτών 

προβλημϊτων, το ΤΠΕΝ προχώρηςε αρχικϊ 

ςτην κατϊργηςη τησ προτεραιότητασ των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτην εξϋταςη των 

αιτόςεών τουσ για ςύνδεςη ςτο δύκτυο και 

καθόριςε ειδικό πλαύςιο προτεραιότητασ 

ςτην χορόγηςη οριςτικών προςφορών 

ςύνδεςησ για ςταθμούσ ΑΠΕ και ΗΘΤΑ από 

τον διαχειριςτό του δικτύου21. τόχοσ αυτόσ 

τησ ρύθμιςησ όταν η οριοθϋτηςη του 

φαινομϋνου εκμετϊλλευςησ του προνομύου 

τησ προτεραιότητασ ςύνδεςησ κυρύωσ από 

τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα, ενώ παρϊλληλα επιδιώκει να μη 

ςτερόςει απόλυτα ϋνα ςτοιχειώδεσ ευνοώκό 

πλαύςιο για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Σο πλαύςιο 

προτεραιότητασ ςύνδεςησ εξειδικεύτηκε 

περαιτϋρω με υπουργικό απόφαςη του 

ΤΠΕΝ22. Για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ η απόφαςη προβλϋπει 

ειδικό κατϊλογο προτεραιότητασ και εξϋταςη 

των αιτόςεων παρϊλληλα με τισ υπόλοιπϋσ 

αιτόςεισ τησ ύδιασ διοικητικόσ περιφϋρειασ 

του ΔΕΔΔΗΕ. Κατόπιν ςυνεννόηςησ με το 

ΤΠΕΝ, ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεύ ειδικό ομϊδα 

εξϋταςησ για τισ αιτόςεισ των λιγνιτικών 

περιοχών, με ςτόχο την ταχύτερη 

διεκπεραύωςό τουσ. Επύςησ, διατηρόθηκε η 

                                                             
21 ΥΕΚ Β’ 940/20.3.2020  
22 Ομούωσ με ανωτϋρω 

https://bit.ly/3qbhAVk
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ςχετικό προτεραιότητα για αιτόςεισ που 

υποβϊλλονται από ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν Οργανιςμού Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ, από ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

που δεν διανϋμουν κϋρδη ό από ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν 

περιςςότερα από 60 μϋλη.  

 

Οι επόμενεσ αλλαγϋσ, που αφορούςαν κυρύωσ 

τον τρόπο ςυμμετοχόσ των ενεργειακών 

κοινοτότων ςτην αγορϊ ενϋργειασ, επόλθαν 

με το ν. 4759/202023. Με το ϊρθρο160 του εν 

λόγω νόμου ϊλλαξε ριζικϊ ο τρόποσ 

ςυμμετοχόσ των ενεργειακών κοινοτότων 

ςτην αγορϊ ενϋργειασ κι από την 01.01.2022 

οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ καλούνται να 

ςυμμετϋχουν ςε διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ 

αντύ να εμπύπτουν ςτο ςύςτημα των 

λειτουργικών ενιςχύςεων που ύςχυε ϋωσ 

τώρα. Για τη Δυτικό Μακεδονύα η πρόβλεψη 

αυτό ιςχύει από 01.01.2023, ενώ για τη 

Μεγαλόπολη δεν υπϊρχει αντύςτοιχη 

πρόβλεψη. Πρόκειται για μια ρύθμιςη που 

ςυμβαδύζει μεν με την ευρωπαώκό πρακτικό, 

καθώσ οι ΑΠΕ εύναι πλϋον ανταγωνιςτικϋσ 

και μπορούν να ςταθούν αυτόνομα ςτην 

αγορϊ, εγεύρει όμωσ ζητόματα όςον αφορϊ 

τη δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτότων 

να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ των 

διαγωνιςτικών διαδικαςιών και να 

ανταγωνιςτούν μεγϊλεσ ενεργειακϋσ 

εταιρεύεσ. Ιδύωσ για τον νεοςύςτατο θεςμό 

ςτην Ελλϊδα το μϋλλον του τϋθηκε ςε 

αμφιςβότηςη καθώσ αντιμετωπύζει όδη 

ζητόματα ελλιπούσ ενύςχυςησ και ςτόριξησ 

ενώ ακόμα δεν ϋχει εδραιωθεύ με υγιό τρόπο 

ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ.  

 

Ακόμη ο ν. 4759/2020 (αρ.160 παρ.2) 

πρόςθεςε ρυθμύςεισ ςτον ιδρυτικό νόμο των 

ενεργειακών κοινοτότων (αρ. 5 

ν.4513/2018) αναφορικϊ ςτα μϋλη τησ 

                                                             
23 ΥΕΚ Α’ 245/09.12.2020 

ενεργειακόσ κοινότητασ. Ειδικότερα 

προϋβλεψε ότι μϋλοσ ενεργειακόσ κοινότητασ 

που ϋχει ωσ ςκοπό την παραγωγό ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ από ςταθμό ΑΠΕ ό ΗΘΤΑ ό 

Τβριδικό ταθμό, ο οπούοσ ενιςχύεται μϋςω 

ύμβαςησ Λειτουργικόσ Ενύςχυςησ, δεν 

δύναται να εύναι μϋλοσ ςε ϊλλη ενεργειακό 

κοινότητα που δραςτηριοποιεύται ςτην ύδια 

Περιφϋρεια και ϋχει τον παραπϊνω ςκοπό. Η 

ρύθμιςη αυτό εύχε ωσ ςυνϋπεια την αναγκαύα 

τροποπούηςη των καταςτατικών των 

υφιςτϊμενων ενεργειακών κοινοτότων, η 

οπούα αποτελεύ προαπαιτούμενο και για την 

εξϋταςη των αιτημϊτων των ενεργειακών 

κοινοτότων για χορόγηςη οριςτικόσ 

προςφορϊσ ςύνδεςησ από τον ΔΕΔΔΗΕ.   

  

Επύςησ ςτον ύδιο νόμο (ν. 4759/2020 αρ. 

162) προβλϋφθηκε η αύξηςη του ορύου 

ιςχύοσ ςταθμών ενεργειακού ςυμψηφιςμού 

από 1 MW ςε 3MW και για εικονικό 

ενεργειακό ςυμψηφιςμό τροποποιώντασ την 

υφιςτϊμενη νομοθεςύα (ν. 3468/2006 

αρ.14α). Πρόκειται για μια θετικό ρύθμιςη 

που δύνει μεγαλύτερα περιθώρια ανϊπτυξησ 

του (εικονικού) ενεργειακού ςυμψηφιςμού. 

Η πρόβλεψη αυτό τϋθηκε ςε εφαρμογό βϊςει 

υπουργικόσ απόφαςησ του ΤΠΕΝ24, ενώ για 

την εφαρμογό των προβλϋψεων του 

ν.4759/2020 εκδόθηκε ςχετικό ερμηνευτικό 

εγκύκλιοσ25.  

 

Περιςςότερεσ αλλαγϋσ που αφορούν ςτη 

ςυμμετοχό των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 

ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ προβλϋφθηκαν 

με τον ν. 4821/202126, με τον οπούο 

επιδιώχθηκε η ενύςχυςη των μικρών 

παραγωγών ΑΠΕ εξαιρώντασ τουσ από τισ 

ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ. Ο νϋοσ νόμοσ 
                                                             
24 Απόφαςη ΤΠΕΝ,  ΤΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024 
- ΥΕΚ Β’ 3971/30.08.2021 
25 Ερμηνευτικό εγκύκλιοσ ΤΠΕΝ, 
ΤΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020 
26 ΥΕΚ Α’ 134 /31.7.2021   
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προϋβλεψε την εξαύρεςη των 

φωτοβολταώκών ςταθμών μικρόσ ιςχύοσ από 

ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ παρϋχοντασ τη 

δυνατότητα ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα να 

εγκαταςτόςουν φωτοβολταώκϊ μϋχρι 500 

KW εκτόσ διαγωνιςτικών διαδικαςιών, υπό 

την προώπόθεςη ότι δεν διαθϋτουν όδη 2 

ϋργα τϋτοιασ τεχνολογύασ εκτόσ 

διαγωνιςμών. Ειδικϊ για τουσ 

φωτοβολταώκούσ ςταθμούσ που 

αναπτύςςονται από ενεργειακϋσ κοινότητεσ, 

προβλϋφθηκε ότι η ύδια ενεργειακό 

κοινότητα δεν μπορεύ, μετϊ την 01.01.2022, 

να ςυνϊψει περιςςότερεσ από δύο (2) 

υμβϊςεισ Λειτουργικόσ Ενύςχυςησ για 

φωτοβολταώκούσ ςταθμούσ ιςχύοσ ϋωσ 500 

KW ο καθϋνασ, χωρύσ την προηγούμενη 

ςυμμετοχό ςε ανταγωνιςτικό διαδικαςύα 

υποβολόσ προςφορών. Για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ που ςυμμετϋχουν φορεύσ τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (ΟΣΑ Α’ και Β’ 

βαθμού) και για ενεργειακϋσ κοινότητεσ με 

περιςςότερα από εξόντα (60) μϋλη, εκ των 

οπούων τουλϊχιςτον τα πενόντα (50) εύναι 

φυςικϊ πρόςωπα, δεν δύνεται η δυνατότητα 

ςύναψησ ύμβαςησ Λειτουργικόσ Ενύςχυςησ 

μετϊ την 01.01.2023. Όςον αφορϊ την 

Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ οι 

παραπϊνω προθεςμύεσ παρατεύνονται κατϊ 

ϋνα ϋτοσ, ενώ για τη Μεγαλόπολη δεν υπϊρχει 

αντύςτοιχη πρόβλεψη.  

 

Οι πιο πρόςφατεσ αλλαγϋσ ςτη νομοθεςύα 

των ενεργειακών κοινοτότων επόλθαν με τον 

ν.4843/202127 (ϊρθρα 36-40). Η ϊρςη τησ 

υποχρεωτικόσ πλειοψηφικόσ ςυμμετοχόσ 

των φυςικών προςώπων ςε ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ κερδοςκοπικού χαρακτόρα, τόςο 

κατϊ τη ςύςταςη όςο και καθ’ όλη τη 

διϊρκεια τησ ενεργειακόσ κοινότητασ, 

διευκόλυνε τη ςύςταςη ενεργειακών 

κοινοτότων από εταιρεύεσ ςε αντύθεςη με το 

                                                             
27 ΥΕΚ Α΄193/20.10.2021 

πνεύμα του θεςμού των ενεργειακών 

κοινοτότων που εύναι η ενύςχυςη τησ 

ενεργειακόσ δημοκρατύασ μϋςω τησ ενεργού 

ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ενεργειακό 

μετϊβαςη. Ουςιαςτικϊ η υποχρϋωςη ύπαρξησ 

πλειοψηφύασ φυςικών προςώπων 

περιορύςτηκε μόνο κατϊ τον χρόνο διανομόσ 

των πλεοναςμϊτων. Επύςησ η μη τόρηςη τησ 

προώπόθεςησ τησ πλειοψηφύασ των φυςικών 

προςώπων ςε όλη τη διϊρκεια τησ 

ενεργειακόσ κοινότητασ ϋπαψε πλϋον να 

αποτελεύ λόγο λύςησ τησ ενεργειακόσ 

κοινότητασ. Ακόμη μια ςημαντικό αλλαγό 

που επϋφερε ο νϋοσ νόμοσ ςε ςχϋςη με τον 

ιδρυτικό νόμο του 2018 εύναι ότι πλϋον οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ θα ϋχουν τη 

δυνατότητα να μεταβιβϊζουν ςταθμούσ και 

ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ από 

ϊλλεσ ενεργειακϋσ κοινότητεσ που όδη 

προβλεπόταν. Αυτό η τροποπούηςη από τη 

μύα μεριϊ προςφϋρει μεγαλύτερη ευελιξύα 

ςτισ μεταβιβϊςεισ αλλϊ από την ϊλλη, 

αποδυναμώνει τον θεςμό των ενεργειακών 

κοινοτότων επιτρϋποντασ δυνητικϊ τον 

περιοριςμό τουσ μϋςω τησ μεταφορϊσ 

ςταθμών ςτην κυριότητα φυςικών ό νομικών 

προςώπων. Όμωσ, για τισ περιπτώςεισ που 

μια ενεργειακό κοινότητα μεταςχηματιςτεύ 

ςε κϊποια ϊλλη εταιρικό μορφό, ο ύδιοσ νόμοσ 

εξαςφαλύζει ότι τα προνόμια που διϋπουν την 

ενεργειακό κοινότητα χϊνονται.  

 

Μια ακόμη πρόβλεψη του ν.4843/2021, που 

εύναι θετικό, αφορϊ την αύξηςη του ορύου 

ιςχύοσ ςταθμών εικονικού ενεργειακού 

ςυμψηφιςμού από ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςυγκεκριμϋνα. Η πρόβλεψη αυτό ϋρχεται να 

ςυμπληρώςει τισ ευρύτερεσ ρυθμύςεισ για τον 

εικονικό ενεργειακό ςυμψηφιςμό 

εξειδικεύοντασ τα όρια ιςχύοσ για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ, αυξϊνοντασ την ιςχύ 

από 1 ςε 3 MW (τροποπούηςη παρ. 10 

ϊρθρου 11 του ν. 4513/2018). 
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Ανϊμεςα ςτισ ςημαντικϋσ μεταρρυθμύςεισ 

ςυγκαταλϋγεται και η κατϊργηςη ςτην 

προτεραιότητα που εύχαν τα κοινϊ αιτόματα 

ομϊδασ ενεργειακών κοινοτότων για 

χορόγηςη προςφορϊσ ςύνδεςησ προσ τον 

ΑΔΜΗΕ από 01.01.2021. Η πρόβλεψη αυτό 

αποπειρϊται να περιορύςει τισ ςτρεβλώςεισ 

που δημιουργούνται ςτην αγορϊ από την 

προτεραιότητα που εύχαν τα ομαδοποιημϋνα 

ϋργα ενεργειακών κοινοτότων 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Δεν 

αντιμετωπύζεται όμωσ ικανοποιητικϊ η 

κατϊςταςη που ϋχει όδη δημιουργηθεύ το 

προηγούμενο διϊςτημα, και που ϋχει 

προκαλϋςει ςτρεβλώςεισ και αδικύεσ όχι μόνο 

εντόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ αλλϊ και 

μεταξύ των ενεργειακών κοινοτότων.  

 

Σϋλοσ, ςτο χϋδιο Δρϊςησ για την 

Καταπολϋμηςη τησ Ενεργειακόσ Ένδειασ28, 

αναγνωρύζεται ο κομβικόσ ρόλοσ των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτην αντιμετώπιςη 

τησ ενεργειακόσ φτώχιασ καθώσ 

αναφϋρονται διακριτϊ ςτο μϋτρο πολιτικόσ 

Μ7 «Αξιοπούηςη του θεςμού ενεργειακών 

κοινοτότων για την αντιμετώπιςη τησ 

ενεργειακόσ ϋνδειασ». Πρόκειται για ϋνα 

οικονομικό και κανονιςτικό μϋτρο που 

ςτοχεύει ςτην αναθεώρηςη του θεςμικού 

πλαιςύου και ςτην παροχό κινότρων για την 

αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ ϋνδειασ μϋςω 

του μηχανιςμού των ενεργειακών 

κοινοτότων. Ο προώπολογιςμόσ τησ ςχετικόσ 

δαπϊνησ εύναι €100εκ. για την περύοδο 2021-

2030 και αφορϊ 90 χιλιϊδεσ νοικοκυριϊ που 

αναμϋνεται να ωφεληθούν από το εν λόγω 

μϋτρο πολιτικόσ.  

 

Ειδικϊ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ το μϋτρο 

πολιτικόσ Μ5 «Παροχό κινότρων ςε 

                                                             
28 χϋδιο Δρϊςησ για την Καταπολϋμηςη τησ 
Ενεργειακόσ Ένδειασ, 2021, 
ΤΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599 - 27/09/2021 

υφιςτϊμενουσ μηχανιςμούσ για δρϊςεισ ςε 

πληττόμενα νοικοκυριϊ - Περιοχϋσ Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ» ςτοχεύει ςτην εγκατϊςταςη 

ςυςτημϊτων και τεχνολογιών εξοικονόμηςησ 

ενϋργειασ και ςυςτημϊτων ΑΠΕ ςε κτύρια 

πληττόμενων νοικοκυριών για την 

αποδοτικότερη και οικονομικότερη κϊλυψη 

των ελϊχιςτων ενεργειακών αναγκών τουσ 

ςτισ περιοχϋσ, οι οπούεσ επηρεϊζονται από 

την απολιγνιτοπούηςη του τομϋα 

ηλεκτροπαραγωγόσ. Ο προώπολογιςμόσ τησ 

δαπϊνησ εύναι €210 εκ. για την περύοδο 

2021- 2030 και αναμϋνεται να καλύψει 

10.000 νοικοκυριϊ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ 

μϋςω τησ αναβϊθμιςησ των κατοικιών τουσ, 

ενώ για την υλοπούηςό τησ οι εμπλεκόμενοι 

φορεύσ εύναι το ΤΠΕΝ και το Σαμεύο Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ.   

Ενςωμϊτωςη ευρωπαώκών οδηγιών 

 

Παρόλο που ϋχουν προχωρόςει τα τελευταύα 

χρόνια αρκετϋσ ρυθμύςεισ για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ, αυτϋσ ςχετύζονται περιςςότερο 

με τη ςυμμετοχό τουσ ςτην αγορϊ και τη 

διαμόρφωςη του τοπύου τησ ελληνικόσ 

αγορϊσ ενϋργειασ παρϊ με τη δημιουργύα 

ενόσ ευρύτερου υποςτηρικτικού για αυτϋσ 

πλαιςύου. ε αυτό την κατεύθυνςη θα ϋπρεπε 

να εύχαν όδη ενςωματωθεύ οι 

αναδιατυπώςεισ των οδηγιών τόςο για την 

προώθηςη τησ χρόςησ ενϋργειασ από 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ (Οδηγύα 2018/2001 για 

τισ ΑΠΕ, Renewables Energy Directive II, 

REDII) όδη από 20.06.2021, όςο και για τουσ 

κοινούσ κανόνεσ για την εςωτερικό αγορϊ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (Οδηγύα 2019/944 για 

την ηλεκτρικό ενϋργεια, Internal Electricity 

Market Directive, IEMD) από 31.12.2020. 

 

Οι οδηγύεσ αυτϋσ προβλϋπουν δύο κατηγορύεσ 

κοινοτότων, τισ Κοινότητεσ Ανανεώςιμησ 

Ενϋργειασ (Renewable Energy Communities, 
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REC) και τισ Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ Πολιτών 

(Citizen Energy Communities, CEC) και 

καλούν τα κρϊτη μϋλη να διαςφαλύςουν τα 

δικαιώματα των ενεργειακών κοινοτότων, να 

εγκαθιδρύςουν πλαύςιο για τη λειτουργύα 

τουσ (όπου δεν υπϊρχει) και να ενιςχύςουν 

την προώθηςη και ανϊπτυξό τουσ. Η 

νομοθεςύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ) 

προβλϋπει ϋνα ενιαύο πλαύςιο για αυτϊ τα 

εγχειρόματα επιχειρώντασ κοινούσ οριςμούσ. 

Παρϊλληλα ςτοχεύει και ςτην ϋνταξη τουσ με 

ϋναν ενιαύο τρόπο ςτη λειτουργύα τησ αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, η οπούα ςε ευρωπαώκό 

επύπεδο απομακρύνεται από τισ λειτουργικϋσ 

ενιςχύςεισ ςτα ϋργα ΑΠΕ, αφού οι 

τεχνολογύεσ εύναι πλϋον ώριμεσ και μϊλιςτα 

ανταγωνιςτικϋσ με τα ορυκτϊ καύςιμα. Η 

τϊςη ςτην ΕΕ εύναι πλϋον η ϋνταξη όλων ςε 

ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ. Οι παραπϊνω 

παρϊμετροι θϋτουν προκλόςεισ για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ ανϊ την Ευρώπη, 

καθώσ και για τη χώρα μασ παρόλο που ο 

θεςμόσ εύναι ςχετικϊ νϋοσ. 

 

Σο επόμενο διϊςτημα αναμϋνεται να 

προχωρόςει ςχετικό ςχϋδιο νόμου που 

βρύςκεται υπό επεξεργαςύα ςτο ΤΠΕΝ29, 

ώςτε με την ενςωμϊτωςη των δύο Οδηγιών 

να διαμορφωθεύ ϋνα ςταθερό θεςμικό 

περιβϊλλον για την ανϊπτυξη των 

ενεργειακών κοινοτότων.  

Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτον 

ςχεδιαςμό για τη Δύκαιη Μετϊβαςη 

 

τα αρχικϊ κεύμενα του ςχεδιαςμού τησ 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτην Ελλϊδα (Master 

Plan, ΕΔΙΜ, ΠΔΑΜ) οι ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ απουςύαζαν εξολοκλόρου. Όμωσ, 

                                                             
29  Απϊντηςη ΤΠΕΝ ςτο πλαύςιο του 
Κοινοβουλευτικού Ελϋγχου, 2021, 
https://bit.ly/3pwMiYU  

ςτα πρόςφατα κεύμενα των Εδαφικών 

χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) 

Δυτικόσ Μακεδονύασ, Μεγαλόπολησ και 

νηςιών Β. Αιγαύου, Ν. Αιγαύου και Κρότησ30, 

και του 1ου χεδύου Προγρϊμματοσ Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) 2021- 2023 που τϋθηκαν 

ςε δημόςια διαβούλευςη ϋωσ τισ 

25.06.202131, διαπιςτώνεται μια πολύ θετικό 

μετατόπιςη. Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ και τα 

ϋργα που μπορούν αυτϋσ να υλοποιόςουν 

αναφϋρονται διακριτϊ και εντϊςςονται ςτον 

ςχεδιαςμό αλλϊ και τισ ςχετικϋσ 

χρηματοδοτόςεισ του ΠΔΑΜ.   

 

Ειδικότερα, τα ΕΔΙΜ προβλϋπουν την 

οικονομικό ςτόριξη ενεργειακών κοινοτότων 

για κϊλυψη τμόματοσ του κόςτουσ 

εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων αυτοπαραγωγόσ, 

θϋρμανςησ ό/ και ϋργων ενεργειακόσ 

αναβϊθμιςησ32. Αυτό η πρόβλεψη καλύπτει 

ουςιαςτικϋσ και υφιςτϊμενεσ δυςκολύεσ 

χρηματοδότηςησ ενεργειακών κοινοτότων 

                                                             
30  ΔΑΜ, https://bit.ly/3Eaai8j  
31  ΔΑΜ, https://bit.ly/3mdhmei  
32 Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτο ΕΔΙΜ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ και Μεγαλόπολησ ςτην παρϊγραφο 
«1.1.2 Νεότερεσ εξελύξεισ» γύνεται η πρώτη 
αναφορϊ ςτο πλαύςιο των δρϊςεων που 
αναλαμβϊνει η χώρα για την εκπλόρωςη των 
ευρωπαώκών κλιματικών και ενεργειακών 
ςτόχων. ε αυτό το ςημεύο αναγνωρύζεται ότι 
«Ειδικϊ ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ περιφϋρειεσ ιςχύουν 
οριςμϋνοι ευνοώκού όροι ςε ςχϋςη με τισ 
αδειοδοτόςεισ και τη λειτουργύα για τα μικρϊ 
ϋργα και τισ αιτόςεισ ενεργειακών κοινοτότων, 
όπου ςυμμετϋχουν τοπικϋσ επιχειρόςεισ και 
κϊτοικοι, ενώ παρϊλληλα προωθεύται και 
ςτηρύζεται η αυτοπαραγωγό». Επύςησ, και ςτα 
τρύα ΕΔΙΜ, ςτην παρϊγραφο 2.4.1 αναφορικϊ 
ςτισ κατηγορύεσ των επενδυτικών πρϊξεων ςτο 
πεδύο περιγραφόσ των δραςτηριοτότων τησ 
Προτεραιότητασ 2: Ενεργειακό μετϊβαςη – 
Κλιματικό ουδετερότητα, αναφϋρεται ότι 
περιλαμβϊνονται δρϊςεισ για «ςτόριξη των 
ενεργειακών κοινοτότων για κϊλυψη τμόματοσ 
του κόςτουσ εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων 
αυτοπαραγωγόσ, θϋρμανςησ ό/και ϋργων 
ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ». 

https://bit.ly/3pwMiYU
https://bit.ly/3Eaai8j
https://bit.ly/3mdhmei
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κυρύωσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα και 

ενιςχύει το ρόλο τουσ ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη. 

Προκλόςεισ ςτην ανϊπτυξη των 

ενεργειακών κοινοτότων 

 

Η πορεύα των ενεργειακών κοινοτότων ςτην 

Ελλϊδα από την περύοδο ύδρυςόσ τουσ (2018) 

μϋχρι ςόμερα αντιμετωπύζει ποικύλεσ 

προκλόςεισ και ιδιαύτερα ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ. 

 

Ενώ διαπιςτώνεται ότι ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ η ανϊπτυξη των ενεργειακών 

κοινοτότων βρύςκει πρόςφορο ϋδαφοσ ςε 

επύπεδο τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ των πολιτών μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα δεν 

αναπτύςςονται το ύδιο γρόγορα.  

 

Ακόμα, η αξιοπούηςη του ενεργειακού 

ςυμψηφιςμού από τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ βρύςκεται ακόμα ςε πρωτόλειο 

ςτϊδιο. Από τισ 911 ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςτην επικρϊτεια, μόνο οι 16 

δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα εικονικού 

ενεργειακού ςυμψηφιςμού. τη Δυτικό 

Μακεδονύα, από τισ 176 ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ μόνο οι τρεισ (3) εκτελούν ϋργα 

εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού, ενώ 

ςτη Μεγαλόπολη καμύα. Αυτό ϋχει κατϊ κύριο 

λόγο δύο αιτύεσ. Πρώτον, δεν ϋχουν ακόμα 

διατεθεύ οι αναγκαύοι πόροι για την ανϊπτυξη 

των ενεργειακών κοινοτότων και δεύτερον, 

το δύκτυο ςύνδεςησ εύναι κορεςμϋνο.  

 

Παρϊ τισ νομοθετικϋσ προβλϋψεισ για την 

προτεραιότητα ςτην πρόςβαςη ςτο δύκτυο 

που αναλύθηκαν προηγουμϋνωσ, ο 

διαθϋςιμοσ ηλεκτρικόσ χώροσ ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ εύναι ελϊχιςτοσ ϋωσ ανύπαρκτοσ, 

ςύμφωνα με όςουσ ϋχουν προςπαθόςει να 

ςυνδϋςουν ϋργα ςτο δύκτυο. Επύςησ, από τα 

αιτόματα διαςύνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και 

ΗΘΤΑ που αναλύθηκαν παραπϊνω, 

διαπιςτώθηκε ότι οι εκκρεμεύσ αιτόςεισ 

ςύνδεςησ ϋργων ΑΠΕ από ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ αποτελούν το 19% των 

ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων ςύνδεςησ και 

το 31% τησ ιςχύοσ ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη 

τϊςη ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

Σο γεγονόσ αυτό αναδεικνύει την αυξημϋνη 

ανϊγκη υποδομών δικτύου ςτισ λιγινιτικϋσ 

περιοχϋσ και εγεύρονται ςοβαρϊ ερωτόματα 

για την ικανότητα ανταπόκριςησ του 

υφιςτϊμενου δικτύου. Η αδυναμύα του 

δικτύου να υποςτηρύξει τα ϋργα των 

ενεργειακών κοινοτότων μπορεύ να 

ακυρώςει ςτην πρϊξη την ύδια την 

προςπϊθεια των ενεργειακών κοινοτότων να 

ςυμμετϊςχουν ςτον ενεργειακό 

μεταςχηματιςμό και τη δύκαιη μετϊβαςη, 

αλλϊ εν τϋλει και τισ ύδιεσ τισ προβλεπόμενεσ 

διευκολύνςεισ.  

 

Όςον αφορϊ τουσ διαθϋςιμουσ πόρουσ για 

την ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων, 

αυτού εύναι περιοριςμϋνοι, ενώ ταυτόχρονα 

δεν ϋχουν κατορθώςει ακόμα να 

ενεργοποιηθούν. Μια ακόμα παρϊμετροσ που 

δυςχεραύνει περαιτϋρω την αποδϋςμευςη και 

απορρόφηςό των κονδυλύων από τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ εύναι οι προβλϋψεισ 

τησ νομοθεςύασ περύ κρατικών ενιςχύςεων. Η 

δημόςια χρηματοδότηςη οφεύλει να 

ακολουθεύ τουσ κανόνεσ των κρατικών 

ενιςχύςεων, γεγονόσ που για την περύπτωςη 

των ενεργειακών κοινοτότων ϋχει αναδεύξει 

προβλόματα που ακόμα δεν ϋχουν επιλυθεύ 

ώςτε να αποδεςμευτούν οι πόροι. Ακόμη, 

εκκρεμεύ και η εξειδύκευςη των 

χρηματοδοτικών εργαλεύων του δημοςύου 

για τουσ φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

που λειτουργούν ό και ςυμμετϋχουν ςε 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ.  
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Πολιτικϊ κόμματα και ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ 

 

Ο θεςμόσ των ενεργειακών κοινοτότων και η 

ανϊπτυξό του απαςχολεύ τισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ, οι οπούεσ ϋχουν αναδεύξει 

διαφορετικϋσ πτυχϋσ του ςτη Βουλό μϋςω 

κοινοβουλευτικών ερωτόςεων και 

αναφορών.  

 

Ειδικότερα ο ΤΡΙΖΑ ϋχει καταθϋςει 

κοινοβουλευτικϋσ ερωτόςεισ και αναφορϋσ 

ςχετικϋσ με τη μεύωςη των πόρων από τουσ 

πλειςτηριαςμούσ CO2 προσ τισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ33, τη χρηματοδότηςη των 

ενεργειακών κοινοτότων μϋςω του Σαμεύου 

Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ34, τισ 

ρυθμύςεισ που προβλϋπουν την ϋνταξη των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτισ διαγωνιςτικϋσ 

διαδικαςύεσ35, τη διαθεςιμότητα του δικτύου 

για τη ςύνδεςη ϋργων ενεργειακών 

κοινοτότων και τη χρηματοδότηςό τουσ36. 

 

Σο ΚΙΝΑΛ αντύςτοιχα ϋχει καταθϋςει 

ερωτόςεισ ςχετικϊ με την ανϊγκη ςτόριξησ 

των ενεργειακών κοινοτότων ςτον απόηχο 

των προβλϋψεων του ν.4759/202037, τισ 

περικοπϋσ των πόρων του Πρϊςινου Σαμεύου 

για την απολιγνιτοπούηςη38 και τη 

διαθεςιμότητα των δικτύων39.  

                                                             
33 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη και Αύτηςη 
Κατϊθεςησ Εγγρϊφων, Π. Πϋρκα, 2021, 
https://bit.ly/3GmdY8I  
34 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη, . Υϊμελλοσ, 
2021, https://bit.ly/3pyS8ZK  
35 Βουλό των Ελλόνων, Αναφορϊ, Γ. Πούλου, 
2021, https://bit.ly/3nuWQFr  
36 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη, Π. Πϋρκα, 2021, 
https://bit.ly/3vHjvBS  
37 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη, Υ. Γεννηματϊ, 
2021, https://bit.ly/30YHwJw  
38 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη, Γ. Αρβανιτύδησ, 
2021, https://bit.ly/3Ehrk4b  
39 Βουλό των Ελλόνων, Ερώτηςη, Γ. Αρβανιτύδησ, 
2020, https://bit.ly/2ZkCJli  

Προτϊςεισ  

 

Για την ανϊπτυξη του θεςμού των 

ενεργειακών κοινοτότων και τη ςυμβολό 

τουσ ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών 

περιοχών το Green Tank ϋχει καταθϋςει 

ςειρϊ προτϊςεων40, εύτε ςτο πλαύςιο τησ 

διαβούλευςησ του ςχεδιαςμού για τη Δύκαιη 

Μετϊβαςη41, εύτε ςχολιϊζοντασ τισ 

πρόςφατεσ θεςμικϋσ εξελύξεισ42. Οι προτϊςεισ 

αφορούν τον τρόπο ϋνταξησ των 

ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 

ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ τησ αγορϊσ 

ενϋργειασ, τα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα, 

καθώσ και την ευρύτερη πολιτικό 

υποςτόριξό τουσ. Ειδικότερα:    

 

Για το πλαίςιο ένταξησ ςτισ 

ανταγωνιςτικέσ διαδικαςίεσ 

Για την εξαςφϊλιςη ύςων όρων 

ανταγωνιςμού, εύναι ςημαντικό να 

διαμορφωθεύ ϋνα «δύχτυ προςταςύασ» για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ, με ςτόχο να 

ενιςχυθεύ η ϋνταξό τουσ ςτισ ανταγωνιςτικϋσ 

διαδικαςύεσ αποφεύγοντασ πιθανόν τα 

προβλόματα που προϋκυψαν ςε ϊλλεσ χώρεσ, 

όπωσ η Γερμανύα. Για τον λόγο αυτό 

προτεύνεται να διαμορφωθεύ ϋνα ειδικό 

πλαύςιο για τη διεξαγωγό ανταγωνιςτικών 

διαδικαςιών για ϋργα ΑΠΕ που θα 

περιλαμβϊνουν αποκλειςτικϊ και μόνο 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ. 

 

Επύςησ, ωσ ϋνα μεταβατικό μϋτρο πριν την 

εύςοδο ςτισ αμιγώσ ανταγωνιςτικϋσ 

διαδικαςύεσ, θα μπορούςε να υιοθετηθεύ ϋνα 

                                                             
40 Green Tank, Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ: 
προβλόματα και ευκαιρύεσ ανϊπτυξησ, 2021, 
https://bit.ly/3ceyE4V  
41 Green Tank, χόλια ςτα Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ 
Μετϊβαςησ, 2021, https://bit.ly/31Vo7th  
42 Green Tank, χόλια  ςτο νομοςχϋδιο του ΤΠΕΝ 
για ενεργειακϊ ζητόματα, 2021, 
https://bit.ly/3owkvWp  

https://bit.ly/3GmdY8I
https://bit.ly/3pyS8ZK
https://bit.ly/3nuWQFr
https://bit.ly/3vHjvBS
https://bit.ly/30YHwJw
https://bit.ly/3Ehrk4b
https://bit.ly/2ZkCJli
https://bit.ly/3ceyE4V
https://bit.ly/31Vo7th
https://bit.ly/3owkvWp
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μικτό ςύςτημα λειτουργικόσ ενύςχυςησ και 

ανταγωνιςτικών διαδικαςιών. Ειδικότερα, 

για τμόμα τησ εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ (πχ. 

1MW για φ/β) να διατηρηθεύ η λειτουργικό 

ενύςχυςη ωσ οριζόντιο μϋτρο υποςτόριξησ, 

ενώ για το υπόλοιπο να εντϊςςονται ςτην 

παραπϊνω ειδικό ανταγωνιςτικό διαδικαςύα 

που αφορϊ αποκλειςτικϊ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ. 

 

Παρϊλληλα όμωσ θα πρϋπει να ενταθούν οι 

ϋλεγχοι ωσ προσ την κατϊτμηςη των ϋργων 

προσ αποφυγό ςτρεβλώςεων ςτην αγορϊ 

ενϋργειασ. 

 

Για τη χρηματοδότηςη 

Για τη ςτόριξη των ενεργειακών κοινοτότων 

εύναι κρύςιμο να δημιουργηθεύ ϋνα 

αναπτυξιακό ταμεύο (ό ενδιϊμεςοσ φορϋασ) 

ειδικϊ για ενεργειακϋσ κοινότητεσ, ώςτε να 

διευκολύνει την πρόςβαςη ςτον δανειςμό, 

την παροχό εγγυόςεων, την κϊλυψη του 

κόςτουσ ςυμμετοχόσ ςτισ ανταγωνιςτικϋσ 

διαδικαςύεσ, και την επιχορόγηςη του 

κόςτουσ τησ προκαταρκτικόσ φϊςησ των 

ϋργων. Ένα τϋτοιο μϋτρο θα διευκόλυνε 

ιδιαύτερα τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

κοινωφελούσ ςκοπού, οι οπούεσ 

δυςκολεύονται να βρουν πόρουσ ςυγκριτικϊ 

με τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα. Κι αυτό διότι δεν ςτοχεύουν ςτη 

ςύναψη ςυμβϊςεων λειτουργικόσ ενύςχυςησ 

γεγονόσ που δυςχεραύνει τη δανειοδότηςη 

από τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα. 

 

Οι εθνικού πόροι που προϋρχονται από τη 

δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων CO2 

χρηματοδοτούν, μεταξύ ϊλλων, τη δύκαιη 

μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών και τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ. 

Η χρηματοδότηςη αυτό από το 2018 που 

θεςπύςτηκε μϋχρι ςόμερα μεταβϊλλεται κϊθε 

χρόνο. Επειδό πρόκειται για ςημαντικό 

εθνικό πόρο για τη δύκαιη μετϊβαςη των 

λιγνιτικών περιοχών προτεύνεται για την 

περύοδο 2022-2030 το ποςοςτό αυτό να 

ανϋλθει τουλϊχιςτον ςτο 6% των εςόδων 

ετηςύωσ προσ τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, ώςτε να 

ενιςχύςει την υλοπούηςη των Εδαφικών 

χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Ειδικότερα, για 

την απορρόφηςη των όδη διαθϋςιμων πόρων 

του 2018 που προορύζονται για τισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ, θα πρϋπει ϊμεςα να 

προχωρόςει η ϋκδοςη πρόςκληςησ από το 

Πρϊςινο Σαμεύο για την αξιοπούηςη 

κονδυλύου ύψουσ €3,5 εκ. από τα ϋςοδα 

δημοπρϊτηςησ CO2 του 201843. Αντύςτοιχη 

πρόςκληςη θα πρϋπει να δημοςιευτεύ και για 

τουσ πόρουσ του 2019, 2020 και 2021 με 

ςημαντικϊ μεγαλύτερο ποςό, καθώσ τα 

€3,5εκ. εύναι ανεπαρκό για περιςςότερα από 

τϋςςερα (4) με πϋντε (5) ϋργα τησ τϊξησ του 

1 MW. Επύςησ θα πρϋπει να καθοριςτούν οι 

πόροι για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ από τα 

ϋςοδα δημοπρϊτηςησ CO2 για την περύοδο 

2022-2030. Σα ϋργα των ενεργειακών 

κοινοτότων θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται 

επύςησ ςτα ϋργα που θα ενιςχυθούν από τουσ 

πόρουσ τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου 

2021- 2027 μϋςω των περιφερειακών 

προγραμμϊτων44.  

 

Όςον αφορϊ ςτο ύψοσ τησ κρατικόσ 

χρηματοδότηςησ, αυτό θα πρϋπει να εύναι 

προφανώσ ςυμβατό με τη νομοθεςύα περύ 

κρατικών ενιςχύςεων. Για τον λόγο αυτό θα 

πρϋπει να αποδεικνύεται η εξυπηρϋτηςη του 

δημόςιου ςυμφϋροντοσ από την ενύςχυςη 

των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Η καταπολϋμηςη τησ 

ενεργειακόσ φτώχειασ, η μεύωςη του κόςτουσ 

                                                             
43 ΥΕΚ Β’ 2183/5.6.2020 
44 Ενδεικτικϊ, οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ 
περιλαμβϊνονται ςτο χϋδιο του Επιχειρηςιακού 
προγρϊμματοσ Ιόνια Νηςιϊ  2021-2027, ωσ δρϊςη 
για την ενύςχυςη των ΑΠΕ, όπωσ το χϋδιο 
κατατϋθηκε ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό.  
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για την παροχό υφιςτϊμενων υπηρεςιών από 

τουσ ΟΣΑ ςτουσ κατούκουσ καθώσ και η 

μεύωςη του κόςτουσ για υπηρεςύεσ που 

ςόμερα οι ΟΣΑ δεν παρϋχουν ςτουσ 

κατούκουσ αλλϊ μπορούν εν δυνϊμει να το 

πρϊξουν εφόςον υπϊρξει μεύωςη του 

ενεργειακού κόςτουσ (όπωσ για παρϊδειγμα 

ηλεκτροκύνηςη για δημοτικό ςυγκοινωνύα) 

μπορούν να αιτιολογόςουν το δημόςιο 

ςυμφϋρον από την ενύςχυςη των ϋργων των 

ενεργειακών κοινοτότων. Επιπροςθϋτωσ, 

προτεύνεται η χρηματοδότηςη να 

υπολογιςτεύ ςτη βϊςη του χρόνου 

απόςβεςησ. Μπορούν να εφαρμοςτούν 

ενιςχυμϋνα κύνητρα ανϊλογα με αυτϊ που 

υφύςτανται ςτην περύπτωςη τησ 

ηλεκτροκύνηςησ και του ν.4710/2020 και 

ςυμπεριλαμβϊνονται όδη ςτα Εδαφικϊ 

χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Ειδικότερα 

μπορούν να εφαρμοςτούν ςυντελεςτϋσ που 

επιτρϋπουν ςτην ενεργειακό κοινότητα 

απόςβεςη παγύων εντόσ τριετύασ.   

 

Ειδικϊ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, 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). 

 

Για την ευρύτερη πολιτική 

υποςτήριξησ των ενεργειακών 

κοινοτήτων 

το νϋο Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και 

το Κλύμα, που βρύςκεται τώρα ςε 

αναθεώρηςη βϊςει των νϋων ευρωπαώκών 

ενεργειακών και κλιματικών ςτόχων για το 

2030, θα πρϋπει να θεςπιςτούν 

ςυγκεκριμϋνοι ποςοτικού ςτόχοι για την 

ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων, 

κατϊ το πρότυπο τησ Ολλανδύασ και τησ 

κωτύασ. Οι ποςοτικού αυτού ςτόχοι θα 

μπορούςαν ακόμα να εξειδικευτούν για τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ, για 

παρϊδειγμα ποςοςτό ςυμμετοχόσ τησ 

τοπικόσ κοινωνύασ ςτα ϋργα ΑΠΕ, ποςοςτό 

αυτοπαραγωγόσ κϊ. 

 

Ακόμα, θα πρϋπει να προχωρόςει η όδη 

εκπρόθεςμη ενςωμϊτωςη των Οδηγιών για 

την προώθηςη τησ χρόςησ ενϋργειασ από 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ (Οδηγύα 2018/2001, 

REDII) και για τουσ κοινούσ κανόνεσ για την 

εςωτερικό αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

(Οδηγύα 2019/944, IEMD), ώςτε να παύςει η 

αβεβαιότητα για τισ ενδεχόμενεσ μορφϋσ των 

ενεργειακών κοινοτότων και να μπορϋςουν 

να αναπτυχθούν περεταύρω ςε ςταθερό 

θεςμικό περιβϊλλον. ε αυτό θα πρϋπει να 

προςτεθεύ ότι ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ 

Πρϊςινησ υμφωνύασ και του πακϋτου “Fit 

for 55” αναμϋνονται νϋεσ τροποποιόςεισ ςτην 

Οδηγύα για τισ ΑΠΕ, οπότε η όποια αλλαγό 

ςτο θεςμικό πλαύςιο θα πρϋπει να 

ςυνυπολογύζει και τισ επερχόμενεσ 

μεταβολϋσ. 

 

Η αναβϊθμιςη των δικτύων και η δϋςμευςη 

επαρκούσ ηλεκτρικού χώρου για τισ 

ςυνδϋςεισ των ενεργειακών κοινοτότων εύναι 

καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την υλοπούηςη 

των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων. 

Σουλϊχιςτον όςον αφορϊ τισ ενεργειακϋσ 
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κοινότητεσ των ΟΣΑ και των πολιτών που 

ϋχουν κεντρικό ςτόχο την κϊλυψη ιδύων 

αναγκών με ενεργειακό ςυμψηφιςμό 

(ψηφιακό και μη) θα πρϋπει να δεςμευτεύ 

επαρκόσ «ηλεκτρικόσ χώροσ» και αντύςτοιχα 

ικανό ϋκταςη για την εγκατϊςταςη των 

φωτοβολταώκών ςταθμών ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ. Η ελϊχιςτη αυτό ϋκταςη 

ενδεχομϋνωσ να περιλαμβϊνει εδϊφη που θα 

μεταφερθούν ςτο Όχημα Ειδικού κοπού 

(SPV), όπωσ αυτό περιγρϊφεται ςτα ΕΔΙΜ. 

 

Η ςυμμετοχό των πολιτών ςτην ενεργειακό 

μετϊβαςη μπορεύ να αναπτυχθεύ περαιτϋρω 

με τη διαμόρφωςη ειδικών κινότρων για την 

ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ μεγϊλων 

εταιριών παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

από ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτότων κατϊ 

τα πρότυπα αντύςτοιχων ςυνεργαςιών του 

εξωτερικού (Δανύα, Γερμανύα κλπ). ε αυτό 

την κατεύθυνςη ϊλλωςτε κινεύται και η 

δημόςια δϋςμευςη του προϋδρου τησ ΔΕΗ για 

μετοχοπούηςη του 5% των μεγϊλων 

φωτοβολταώκών που καταςκευϊζονται ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και πώληςη των μετοχών 

αποκλειςτικϊ ςε πολύτεσ των περιοχών 

αυτών. την περύπτωςη τϋτοιων 

ςυμπρϊξεων τα ςχετικϊ ϋςοδα μπορούν να 

ενιςχύςουν περαιτϋρω τουσ ςκοπούσ των 

ενεργειακών κοινοτότων, όπωσ να 

χρηματοδοτούν ϋργα ενεργειακόσ 

αναβϊθμιςησ κατοικιών, μια μορφό δηλαδό, 

ενόσ ιδιωτικϊ χρηματοδοτούμενου, 

«Αυτονομώ-Εξοικονομώ».    

 

Σϋλοσ, εύναι ςημαντικό η δημιουργύα κόμβου 

πληροφόρηςησ για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ. Η δημιουργύα ενόσ τϋτοιου 

κόμβου ςτο ΤΠΕΝ θα ςυμβϊλλει ςημαντικϊ 

ςτην ενύςχυςη του θεςμού, καθώσ και 

ςυμβολικϊ και ουςιαςτικϊ θα αναγνωρύζει τη 

ςημαςύα του. Ένασ τϋτοιοσ κόμβοσ που θα 

επικαιροποιεύται τακτικϊ, ακόμα και κϊποιεσ 

αυτοματοποιημϋνεσ, ψηφιακϋσ εφαρμογϋσ, 

θα παρϋχει ϊμεςη πληροφόρηςη για όλεσ τισ 

θεςμικϋσ εξελύξεισ και θα ςυμβϊλει ςτην 

ϊμεςη επύλυςη προβλημϊτων που 

ανακύπτουν, θα ςυγκεντρώνει δεδομϋνα για 

τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ (ςτατιςτικϊ και 

ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ) ώςτε ςτη βϊςη 

τεκμηρύωςησ να μπορεύ να εξελιχθεύ ο 

θεςμόσ, θα επεξεργϊζεται και θα προτεύνει 

ςχόματα ενύςχυςησ και επιχειρηματικϊ 

μοντϋλα για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ κϊ. 
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