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Το έργο PASSAGE συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 

Αναπτυξιακό Ταμείο στο πλαίσιο των Interreg Europe cooperation programme. 

 

Οι θέσεις που εκφέρονται σε αυτό το πακέτο πληροφοριών δεν αντανακλούν 

απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχοντες χώρες και 

την Διαχειριστική Αρχή. 

 

 

Ευχαριστήρια: 

Ευχαριστούμε την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ELECTRA Energy 

Cooperative” για την συνεισφορά της και την συνεργασία της. 
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1. Εισαγωγή 

 

Αυτός ο σύντομος οδηγός περιέχει όλα τα σημεία «κλειδιά» που προέκυψαν από τις αναλύσεις 

του νομικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου και της μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να 

δοθούν συμβουλές και πληροφορίες στα δυνητικά μέλη και στους ιδρυτές της ενεργειακής 

κοινότητας.  

  

 

1.1. PASSAGE: Στενά του Οτράντο και Κέρκυρας 

 

Αυτό το διασυνοριακό σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί συνεργατικά από την επαρχία Λέτσε 

(Ιταλία), την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Innopolis (Ελλάδα) και το Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Αυλώνας (Αλβανία), εταίρους του έργου PASSAGE και πολλούς 

εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε πλευρά των στενών του Οτράντο και της Κέρκυρας.  

Το έργο PASSAGE σκοπεύει στην ανάπτυξη της χαμηλών επιπέδων χρήσης άνθρακα και την 

μετάβαση (σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας) σε μια κλίμακα 6 Ευρωπαϊκών στενών και 5 

θαλάσσιων περιφερειακών συνόρων. Η πρώτη φάση του έργου (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 

2018) εστίασε στην διάγνωση και στον εντοπισμό των μοχλών δράσης. Στη δεύτερη φάση του 

έργου (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2020) θα γίνει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης.  

Αυτό το σχέδιο δράσης στοχεύει στην εκκίνηση μιας χαμηλής χρήσης άνθρακα – μετάβασης 

στα στενά του Οτράντο και της Κέρκυρας, βασισμένο στα στοιχεία της μελέτης σχετικά με τις 

εκπομπές άνθρακα που εκπονήθηκε από την “I Care & Consult” στο πλαίσιο του έργου 

PASSAGE. Για πρώτη φορά η μελέτη αυτή κατέδειξε το διασυνοριακό μερίδιο των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα 

στενά. Μεταξύ των εκπομπών που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη είναι οι άμεσες εκπομπές 

που εμφανίζονται στα όρια των προαναφερθέντων στενών και οι έμμεσες εκπομπές που 

εκτείνονται εκτός των ορίων του στενού αλλά συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των 

στενών.  
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1.2. Γιατί αυτό το πακέτο-πληροφοριών; 

 

Ο σκοπός του παρόντος πακέτου πληροφοριών είναι να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία σε 

ιδιώτες και κοινότητες / ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν κάποιο έργο ενεργειακής 

κοινότητας. Τα έργα ενεργειακών κοινοτήτων έχουν την δυναμική να δημιουργήσουν 

δεδομένα ανάπτυξης και θέσεις εργασίας αποθηκεύοντας ή παράγοντας ενέργεια και 

συνεισφέροντας σε ένα πιο ορθολογικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Θα ενδιαφέρει 

ομάδες πολιτών, υπάρχοντες πολιτικές ομάδες και επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές 

αρχές όπως και υπευθύνους χάραξης πολιτικής.  

  

 

1.3. Κάνοντας την ενεργειακή μετάβαση μια δίκαιη μετάβαση 

 

Με μια εδραιωμένη διεθνή συναίνεση σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης από τις πηγές 

ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των εκπομπών CO2, όλο και 

περισσότερες χώρες πραγματοποιούν τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ορισμένες χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία και η Γερμανία ξεκίνησαν αυτήν την ενεργειακή 

μετάβαση στη δεκαετία του 1970 μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Άλλοι, όπως η 

Ιρλανδία και η Ελλάδα, βρίσκονται σε νεότερο στάδιο αυτής της κοινωνικής αλλαγής.  

Μαζί με τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρότερες και ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα αλλαγής από τους παθητικούς καταναλωτές 

ενέργειας και το κεντρικό ενεργειακό σύστημα, σε ενεργούς πελάτες και σε περισσότερα 

τοπικά συστήματα αποκεντρωμένης διανομής που δίνουν ώθηση στις τοπικές οικονομίες. Η 

ενεργειακή μετάβαση παρουσιάζει μια ευκαιρία μιας γενιάς να αυξήσει την ευημερία και την 

ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών μέσω των κοινοτήτων.  

Η συμφωνία του Παρισίου για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω 

από 1,5 ° C, θα απαιτήσει περαιτέρω κλιμάκωση της τρέχουσας διαδικασίας απαλλαγής από 

τον άνθρακα. Όπως συμβαίνει με κάθε κοινωνική αλλαγή, υπάρχουν ευκαιρίες και 
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προκλήσεις. Η συμφωνία του Παρισίου αναγνωρίζει την «επιτακτική ανάγκη μιας δίκαιης 

μετάβασης του εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας αξιοπρεπούς εργασίας και ποιοτικών 

θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες».  

Ο όρος «δίκαιη μετάβαση» επίσης αναφέρεται στο προοίμιο της συμφωνίας των Ηνωμένων 

Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) του Παρισίου, η οποία αναγνωρίζει τη θέση 

των εργαζομένων μεταξύ της κοινωνίας και της φύσης. Μια δίκαιη μετάβαση είναι εκείνη όπου 

τα οφέλη από την αλλαγή του ενεργειακού μας συστήματος μοιράζονται μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ το κόστος μιας τέτοιας αλλαγής δεν επιτρέπεται να πέφτει μόνο 

στους εργαζομένους και στους πολίτες. Μια συντονισμένη ανταπόκριση στη μεταβατική 

ενέργεια και στην κλιματική δράση μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενεργειακή 

δημοκρατία.  

 

 

1.4. Γιατί ενεργειακές κοινότητες; 

 

Οι ενεργειακές κοινότητες ανανεώσιμων πηγών είναι πρωτοβουλίες δημοσίου συμφέροντος 

που επενδύουν στην «καθαρή ενέργεια» για την κάλυψη των αναγκών κατανάλωσης και των 

περιβαλλοντικών στόχων και ως εκ τούτου – συχνά χωρίς συνεννόηση  - οδηγούν στην 

εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οδηγούν τόσο στην 

επιστροφή των τιμών της ενέργειας και στις επενδύσεις όσο και στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής.  

Στο πρόσφατο πακέτο για την καθαρή ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι 

ενεργειακές κοινότητες – όπως οι συνεταιρισμοί – διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πιθανό παράγοντα 

αλλαγής παιχνιδιών για ανθρώπους και κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας της ΕΕ και για την καλύτερη προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αναγνώρισε επισήμως την πραγματικότητα της νέας 

πολυπολικής αγοράς ενέργειας, παρέχοντας για πρώτη φορά νομική αναγνώριση στους 
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μικρότερους φορείς (δηλαδή τους συνεταιρισμούς πολιτών και άλλους τοπικούς φορείς που 

αναπτύσσουν τα λεγόμενα έργα «ενεργειακών κοινοτήτων».   

 

1.5. Ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή δημοκρατία 

 

Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

καθώς μεταξύ 50 και 125 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι σε θέση να προσφέρει σωστή 

εσωτερική θερμική άνεση. Ο οδηγός συστάσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής 

«Αντιμετώπιση της φτώχειας σχετικά με τα καύσιμα στην Ευρώπη» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του έργου «έξυπνης ενεργειακής Ευρώπης «European Fuel Poverty and Energy Efficiency» 

τον Σεπτέμβριο του 2009. Η ενεργειακή δημοκρατία είναι μια αναδυόμενη κοινωνική πρόοδος 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπαραθέτοντας τις δυνατότητες της στην ενεργειακή 

ατζέντα των ορυκτών καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα αναδιάρθρωση και δημοκρατική 

αναδιάρθρωση των ενεργειακών καθεστώτων. Με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών 

αλλαγών (με τις δυνατότητες κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής αλλαγής), το κίνημα 

συνδέει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα με την ενεργειακή καινοτομία. Επίσης, η 

ενεργειακή δημοκρατία είναι σημαντική για τους επόμενους λόγους: 

1) Το κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ μειώνεται συνεχώς και είναι ήδη άμεσα 

ανταγωνιστικό με τα (επιδοτούμενα) ορυκτά καύσιμα 

2) Ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού τομέα εξασφαλίζει ότι η αντικατάσταση μη 

καθαρών πηγών από την καθαρή ενέργεια θα γίνει με τον ταχύτερο και κοινωνικά 

δίκαιο τρόπο. 

3) Πολλές ενεργειακές δραστηριότητες με τεράστια περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 

οφέλη (πχ βιομάζα, βιοαέριο) παραμένουν στο περιθώριο λόγω έλλειψης 

ενδιαφέροντος ή γραφειοκρατικών εμποδίων. Το θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές 

κοινότητες διευκολύνει την ανάπτυξή τους.  

 

1.6. Οι κύριοι συντελεστές των ενεργειακών κοινοτήτων 

 

Οι κύριοι φορείς / ενδιαφερόμενοι μιας ενεργειακής κοινότητας περιλαμβάνουν: 

μεμονωμένους πολίτες της ενέργειας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη 



   

 

9 

 

κυβερνητικές οργανώσεις, κυβερνητικούς φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις δημιουργίας 

ικανοτήτων, εταίρους επιχειρήσεων και βιομηχανίας: 

  

• Ενεργειακοί πολίτες: Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευτούν – στο πλαίσιο της ενεργειακής δημοκρατίας – στους τομείς της εξοικονόμησης 

ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους. 

• Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: Τοπικές ομάδες χωριών, ενώσεις κατοίκων, 

ομάδες συμφερόντων κυρίως εθελοντικής φύσης είναι οργανισμοί με υπάρχουσα δομή και 

μέλη που μπορεί να έχουν συμφέρον να συμμετάσχουν σε ενεργειακά έργα.   

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις: Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες, πρόσβαση και υποστήριξη  

• Κυβερνητικοί φορείς: Οι περιφερειακές / τοπικές αρχές (ο τοπικός δήμαρχος, ο 

επικεφαλής της σχετικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος που απασχολείται) πρέπει να συμμετέχουν 

ως υποστηρικτές και πιθανούς εταίρους του ενεργειακού σχεδίου. 

• Κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις δημιουργίας ικανοτήτων: Κυβερνητικές 

υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και πληροφόρηση (Το Εθνικό τμήμα 

ενέργειας, το τμήμα κοινωνικών επιχειρήσεων, το τμήμα ανάπτυξης της κοινότητας, άλλες 

κυβερνητικές υπηρεσίες).  

• Οργανισμοί κοινωνικής χρηματοδότησης: Οι οργανισμοί κοινωνικής 

χρηματοδότησης ειδικεύονται στην παροχή χρηματοδότησης σε καταστάσεις που δεν έχουν 

άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης (τοπικές αρχές, ιδιωτική οικονομική στήριξη).  

• Επιχειρήσεις και Βιομηχανία: Τοπικές ενεργειακές επιχειρήσεις, υφιστάμενες 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή εθνικές ενεργειακές εταιρείες. Εάν υπάρχει μια ποσότητα 

περιττής ενέργειας, είναι δυνατόν να πωληθεί στην εθνική ενεργειακή εταιρεία.   

 

2. Τα βήματα για μια κοινότητα ώστε να δημιουργήσει ένα έργο 

ενεργειακής κοινότητας 
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2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των συλλογικών έργων 

 

Συλλογική δράση, αυτοβοήθεια, αυτο-οργάνωση, είναι μερικοί από τους όρους που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την προσέγγιση των πρωτοβουλιών της εκάστοτε 

κοινότητας. Οι πρωτοβουλίες των ενεργειακών κοινοτήτων απαιτούν υψηλά επίπεδα 

εθελοντικού χρόνου και δεσμεύσεων. Το κίνητρο των ανθρώπων να εμπλακούν μπορεί επίσης 

να ποικίλει. Μπορεί να είναι ανησυχία για την κοινότητα ή την περιοχή ενός ατόμου, 

περιβαλλοντικές ανησυχίες ή μια αίσθηση υπερηφάνειας των πολιτών ή δέσμευση από τις 

αξίες και τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Μερικά ή όλα αυτά τα κίνητρα μπορούν να είναι 

μέρος της ομάδας σας. Απαιτούνται ορισμένοι βασικοί παράγοντες για τις επιτυχημένες 

πρωτοβουλίες των ενεργειακών κοινοτήτων: 

 

Εσωτερικοί παράγοντες 

• Χρόνος εθελοντισμού / Ικανότητες εθελοντών 

• Κοινό όραμα / Συναίνεση για τα έργα 

• Εμπιστοσύνη και υποστήριξη (μεταξύ της ομάδας και της κοινότητας) 

• Καλή διακυβέρνηση 

 

Εξωτερικοί παράγοντες 

• Δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους και σε δημιουργία συνεργασιών με νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (πχ Οργανισμοί ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων, 

οργανισμοί τρίτου επιπέδου, Δήμοι). 

• Δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους και δημιουργία συνεργασιών με άλλους τοπικούς 

φορείς, π.χ. ομάδες κοινωνίας των πολιτών, αθλητικές ομάδες κ.λπ. 

 

Οι άνωθεν μέθοδοι και φορείς υποστήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν πόρους δημιουργίας 

ικανοτήτων (χρόνο και χρήμα) και στήριξη του κεφαλαίου. Είτε αυτοί οι τρόποι υποστήριξης 

εφαρμόζονται είτε όχι, η πραγματική ικανότητα για κοινοτικές ομάδες είναι να αποκτήσουν 

την απαραίτητη γνώση, να προσεγγίσουν και να κερδίσουν τη στήριξη των αρμοδίων φορέων 
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λήψης αποφάσεων στα όργανα και τις οργανώσεις που κατέχουν τα κλειδιά για αυτούς τους 

πόρους.  

 

Ωριμότητα 

Κάθε κοινότητα θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε ομαδικά προγράμματα, η πρόοδος 

μπορεί να φανεί πιο αργή από όσο θα θέλαμε. Έτσι, η σημασία της «ωριμότητας» - ποια 

προγράμματα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους 

ανθρώπους και πόρους; Είναι σημαντικό ότι το επιλεγμένο έργο σας είναι μέσα στην ικανότητα 

της ομάδας που έχετε συγκεντρώσει. Ή για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα σημείο που να 

επιδιώκει ένα μεγάλο έργο για την αιολική ενέργεια, εάν η κοινότητα χωρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία. Για να προχωρήσουν τα έργα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους 

πόρους που είναι διαθέσιμοι, τόσο στην κοινότητα όσο και στο περιβάλλον υποστήριξης.  

  

Επιτρέψτε τα πρώιμα κέρδη 

Ενώ τα σχέδια έργων μπορεί να είναι φιλόδοξα, τα έργα που εξαρτώνται ιδιαιτέρως από την 

εθελοντική προσπάθεια, θα πρέπει να στοχεύουν σε μια σειρά από «πρώιμες νίκες». Αυτοί 

είναι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Το 

πλεονέκτημα της «πρώιμης νίκης» είναι ότι δίνει στον ενδιαφερόμενο μια αίσθηση 

ικανοποίησης και επιτυχίας και μπορεί να τον οδηγήσει σε περαιτέρω επιτυχία.  

 

Διαδικασία και βηματισμός 

Σε όλες τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, η διαδικασία είναι σημαντική. Από τα μέλη της 

κοινότητας κάποιοι μπορεί να έχουν πολύ σαφής στόχους και προορισμό και να θέλουν να 

προχωρήσουν γρήγορα. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να εξερευνήσουν περαιτέρω και άλλες 

ερωτήσεις. Αυτή είναι μια πράξη εξισορρόπησης για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σημαντικό να 

κινηθούμε αρκετά αργά για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι καταλαβαίνουν και αισθάνονται ότι 

μπορούν να συμβάλλουν στις αποφάσεις των ομάδων και αρκετά γρήγορα ώστε να κρατούν 

τα μέλη σε ενδιαφέρον και με κίνητρα. Οι κατηγορίες του Bruce Tuckman στα στάδια της 
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ομαδικής ανάπτυξης είναι: «Forming stage – διαμόρφωση ομάδας, Storming stage - στάδιο 

σύγκρουσης, norming stage – διαμόρφωση ρόλων, performing stage – στάδιο εκπλήρωσης).  

 

Συναίνεση λήψης αποφάσεων 

Οι ψηφοφορίες πρέπει να αποφεύγονται. Οι ψήφοι χωρίζουν τους ανθρώπους και αποτελούν 

έναν σίγουρο τρόπο δημιουργίας συγκρούσεων. Παρόλο που δεν είναι πάντα δυνατό να 

ικανοποιηθούν όλοι, εφαρμόστε την αρχή της συναίνεσης. 

Η πρόκληση για τις πρωτοβουλίες της ενεργειακής κοινότητας είναι να καλλιεργεί και να 

διατηρεί ένα όραμα για το τι θέλει, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις αργές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, τον σχεδιασμό, τις οικονομικές και άλλες διαδικασίες. Οι ενεργειακές κοινότητες 

μπορούν να κινητοποιήσουν τις καταστάσεις και να εντοπίσουν οφέλη της νέας ενεργειακής 

οικονομίας.  

 

 

2.2. Τα 4 βήματα που απαιτούνται για μια ενεργειακή κοινότητα 

 

Σύμφωνα με τις αξίες της διαχείρισης έργων υπάρχουν 4 βασικές αξίες οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται για μια επιτυχημένη εφαρμογή έργου. Τα τέσσερα βασικά βήματα είναι: 

Σκοπός, Προγραμματισμός, πραγματοποίηση και επανεξέταση 

 

1ο βήμα: Έναρξη και σκοπός 

• Προσδιορισμός της περιοχής ενδιαφέροντος (χωριό, πόλη, αστική περιοχή, 

μεγαλούπολη). Αποφασίστε ποια θα είναι η κλίμακα δράσης. 

• Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων και πόρων (δυνητικοί εταίροι, υποστηρικτές, 

ενδιαφερόμενοι φορείς) 

• Συναντήσεις και ομαδικές συζητήσεις (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κοινοτικός 

διευκολυντής εάν χρειαστεί). 

• Ταυτοποίηση και λήψη αποφάσεων για τις πρώτες δράσεις 
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✓ Οι επιλογές που πρέπει να επιλέγονται πρέπει να είναι οι πλέον κατάλληλες που 

σχετίζονται με τις διαθέσιμες δεξιότητες και τους διαθέσιμους πόρους. 

✓ Προτεραιότητα στις πιθανές ιδέες έργων με βάση κάποιους από τους 

ακόλουθους παράγοντες: κόστος, χρονοδιάγραμμα, τοπικό δυναμικό 

δημιουργίας αξίας (θέσεις εργασίας και επενδύσεις), εξοικονόμηση ενέργειας, 

παραγωγή εσόδων, ικανοποίηση των δεξιοτήτων, αξίες και στόχοι της 

προτεινόμενης ομάδας (πχ βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, 

μακροπρόθεσμος) και επίπεδο κινδύνου.  

• Λήψη αποφάσεων για την διαδικασία πραγματοποίησης του έργου ή όχι 

 

2ο βήμα: Ρύθμιση και προγραμματισμός 

• Απόφαση για συνέχιση του έργου (Ξεκίνημα, εκλογή της επιτροπής διοίκησης με την 

κατάλληλη νομική δομή για τις Ενεργειακές Κοινότητες (L 4513/2018). 

• Διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας στον τομέα των ευκαιριών – εάν απαιτείται – για τα 

βασικά δεδομένα (μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνες για την ενέργεια). 

• Συμφωνία για το πεδίο εφαρμογής του έργου. Εστίαση στο σχεδιασμό του έργου, 

επιχειρηματικό σχέδιο, κοστολόγηση, χρόνος, βασικά ορόσημα, τεχνικές απαιτήσεις, 

εφαρμογές δικτύου ή σχεδιασμού, παραδοχές, περιορισμοί, κίνδυνοι.  

• Εντοπισμός συγκεκριμένων ευκαιριών χρηματοδότησης – μετοχικό κεφάλαιο, 

προσφορά μετοχών, κοινωνική χρηματοδότηση. 

• Συνεδριάσεις με εταίρους του έργου (π.χ. προσωπικό τοπικής αυτοδιοίκησης, 

κοινωνική χρηματοδότηση). Συμμετοχή σε συναφή τοπικά, περιφερειακά και εθνικά 

δίκτυα υποστήριξης.  

 

3ο βήμα: Εφαρμογή 

• Έναρξη έργου (Διαχείριση έργου, ολοκλήρωση έργου, τακτικές επικαιροποιήσεις των 

έργων στα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξασφάλιση συνεχιζόμενης εποπτείας ανά 

ομάδα). Τελική εργασία και σύναψη συμβάσεων. 
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4ο βήμα: Επανεξέταση  

• Επανεξέταση (συμπεράσματα, προσδιορισμός τομέων για βελτίωση, επικοινωνία της 

προόδου, δέσμευση με το ευρύτερο δίκτυο, ευκαιρίες παρακολούθησης).  

 

2.3. Μελέτη σκοπιμότητας για την Ενεργειακή Κοινότητα 

 

Ένας συνεταιρισμός δημιουργείται για να εξυπηρετεί τα μέλη του παρέχοντας υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται από τα μέλη. Είναι κρίσιμο να καθοριστεί ποιος θα ενταχθεί στον 

συνεταιρισμό και θα χρησιμοποιήσει ενεργά τις υπηρεσίες του. Τα ζητήματα της αγοράς 

επικεντρώνονται σε ερωτήματα όπως: Μπορεί ο συνεταιρισμός να αποκτήσει καλύτερες τιμές, 

καλύτερη ποιότητα ή καλύτερες υπηρεσίες από ό,τι τα δυνητικά μέλη έχουν επί του παρόντος; 

Πως θα παραμείνει ο συνεταιρισμός ανταγωνιστικός; Πριν ξοδέψετε πολύ χρόνο και χρήματα 

για τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού, βεβαιωθείτε ό,τι μπορείτε να παράγετε 

αποτελεσματικά ένα προϊόν ή να παραδώσετε μια υπηρεσία για μια τιμή που οι άνθρωποι είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του προτεινόμενου 

συνεργατικού εγχειρήματος, μια μελέτη σκοπιμότητας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη και 

δαπανηρή, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους, τα οφέλη, τα πλεονεκτήματα και τις 

αδυναμίες και να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις (Co-operative Federation of Victoria Ltd, 

2001): 

 

Σενάριο: Ποιο προϊόν ή υπηρεσία θα διαθέσετε στην αγορά; 

Αγορά: Ποιος πρόκειται να αγοράσει το προϊόν / υπηρεσία σας; Που; Γιατί; Με ποια 

ποσότητα; Ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές σας; 

Κόστος / Τιμή: Ποιο θα είναι το κόστος παραγωγής; Πόσο πρόθυμοι είναι οι άνθρωποι για να 

πληρώσουν; Ποια είναι τα κόστη του ανταγωνισμού; 

Παραγωγή: Πώς θα παραχθεί το προϊόν σας; Πώς θα οργανωθεί το έργο; 

Χρηματοδότηση: Πόσο θα κοστίσει η εκκίνηση; Από που θα προέρχονται τα χρήματα από 

επενδύσεις μελών, τράπεζες ή πιστωτικές ενώσεις; Πόσο θα κερδίσει ο συνεταιρισμός;  
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Συντάσσοντας την μελέτη σκοπιμότητας: Όταν μια ομάδα ατόμων έχει μια ιδέα για ένα έργο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να αξιολογήσει εάν είναι εφικτό ή όχι να κάνουν κάτι 

για αυτό. Η αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενός έργου μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα από 

τα παρακάτω βήματα. (NAACP): 

1. Προσδιορίστε τα επιδιωκόμενα οφέλη του έργου για τα μέλη και την κοινότητα και τα 

χαρακτηριστικά (πχ εκπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιωμένοι μισθοί και 

συνθήκες εργασίας, αυξημένη τοπική απασχόληση, αυξημένος τοπικός έλεγχος 

παραγωγής ή χρήσης ενέργειας, μείωση της ρύπανσης κλπ.).  

2. Αξιολογήστε την ευαισθησία της κοινότητας στο έργο.  

3. Προσδιορίστε και επικοινωνήστε με πιθανές πηγές τεχνικής, νομικής και οικονομικής 

βοήθειας.  

 

2.4. Αναπτύσσοντας το επιχειρηματικό μοντέλο 

 

Αν η μελέτη σκοπιμότητας έχει θετικά αποτελέσματα, το επόμενο βήμα είναι να αναπτυχθεί 

το επιχειρηματικό πλάνο. Ένα επιχειρηματικό πλάνο περιγράφει τους στόχους του 

συνεταιρισμού και τα βήματα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το επιχειρηματικό πλάνο 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο και να συμπεριλαμβάνει (NAACP):  

 

✓ Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα παραχθούν ή θα πωλούνται, (ενέργεια) σε άλλα 

παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά (ποιότητα και τιμή). 

✓ Εξοπλισμός και υλικό που απαιτείται 

✓ Η οργάνωση της εργασίας και η προσέγγιση διαχείρισης 

✓ Οι απαιτήσεις χρηματοδότησης και το πλάνο χρηματοδότησης 

✓ Κατάλογος των εξωτερικών επαγγελματικών πόρων με τους οποίους θα λειτουργήσει 

ο συνεταιρισμός (λογιστικές επιχειρήσεις, νομικές εταιρείες, άλλοι συνεταιρισμοί) 

✓ Κατάλογος των νομικών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για τη λειτουργία της 

επιχείρησης 

✓ Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων 

 

https://www.naacp.org/wp-content/uploads/2014/03/Module-5_Starting-an-Energy-Cooperative_JEP-Action-Toolkit_NAACP.pdf
https://www.naacp.org/wp-content/uploads/2014/03/Module-5_Starting-an-Energy-Cooperative_JEP-Action-Toolkit_NAACP.pdf
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2.5. Μοντέλα ενεργειακών κοινοτήτων 

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια κλίμακα διαφόρων τύπων προτύπων Ενεργειακής κοινότητας 

που ταξινομούνται σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά ή συστατικά. Διαφορετικές δομές 

έχουν αυτά τα συστατικά σε διαφορετικές ποσότητες. Για παράδειγμα, οι συνεταιριστικές 

ενεργειακές δομές διαφέρουν από αυστηρά φιλανθρωπικά ή μη κερδοσκοπικά μοντέλα, ως 

επιχειρήσεις με δημοκρατικής ιδιοκτησία (οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ισότητα 

μεταξύ των μελών και όχι των μετόχων). Οι συνεταιριστικές δομές μπορούν να είναι πιο 

κατάλληλες για εταιρικές σχέσεις μεταξύ μεμονωμένων πολιτών και τοπικών δήμων.  

 

Μοντέλο διαβούλευσης 

Τα έργα ενεργειακής υποδομής (δημόσια ή ιδιωτικά), εκτελούνται συνήθως με διαβουλεύσεις 

ενός άλλου είδους. Οι διαβουλεύσεις σχετικά με τις υποδομές συγκεντρώνουν τις απόψεις των 

ανθρώπων της περιοχής που βρίσκονται πλησίον κατά κάποιο τρόπο επηρεάζονται από το 

έργο. Ενώ αυτές οι διαβουλεύσεις μπορούν να διαμορφώσουν πτυχές του έργου, δεν παρέχουν 

κανένα οικονομικό όφελος ή άμεση επιρροή στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι 

αποφάσεις.  

 

Μοντέλο κοινοτικού οφέλους 

Οι οικονομικές ή άλλες προσφορές απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες στην περιοχή που 

βρίσκονται κοντά ή με κάποιο τρόπο επηρεάζονται από το έργο. Αυτό μπορεί να είναι μια απλή 

ή τακτική πληρωμή ή άλλα οφέλη, όπως ευκαιρίες κατάρτισης, εκπτώσεις για θέρμανση ή 

λογαριασμούς ενέργειας.  Όταν τα έργα δεν έχουν την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας, 

αυτές οι αποζημιώσεις μπορούν να θεωρηθούν αρνητικά ως προσπάθεια να «εξαγοράσουν» ή 

ακόμη και να δωροδοκήσουν ένα τμήμα της κοινότητας και να προκαλέσουν ακόμη βαθύτερη 

διχοτόμηση. Σε ορισμένες εξελίξεις των ανεμογεννητριών, η αντιστάθμιση μπορεί να 

περιλαμβάνει συντελεστή απώλειας αξίας που υπολογίζεται για τους γειτονικούς κατοίκους.  
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Μοντέλο συμμετοχής της Κοινότητας 

Στο μοντέλο αυτό, ένα μέρος του συνολικού έργου προσφέρεται για επενδύσεις σε τοπικούς 

φορείς. Στη Δανία, έως και το 23% των αιολικών έργων πρέπει να προσφέρεται στους τοπικούς 

φορείς. Αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς που μπορεί να 

περιλαμβάνουν ορισμένους τοπικούς φορείς. Έτσι, αναγνωρίζεται το ζήτημα της κοινωνικής 

αποδοχής σχετικά με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

 

Μοντέλο βασισμένο στην Κοινότητα (κερδοσκοπικός χαρακτήρας) 

Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται από πλειοψηφική κοινοτική συμμετοχή, η οποία διατηρεί το 

ενδιαφέρον του ελέγχου για το έργο.  

 

Μοντέλο βασισμένο στην Κοινότητα (μη κερδοσκοπικό) 

Σε αυτό το μοντέλο, μαζί με το πλειοψηφικό κοινοτικό ενδιαφέρον, τα κέρδη δεν διανέμονται 

μεταξύ των μελών, αλλά επανεπενδύονται ξανά στο έργο.  

 

Συνεταιριστική / Ενεργειακή Κοινότητα 

Οι συνεταιρισμοί έχουν ορισμένα συμφωνηθέντα διακριτικά χαρακτηριστικά, τα κύρια 

στοιχεία των οποίων είναι μια μορφή ψηφίσματος δημοκρατικής ιδιοκτησίας. Οι ενεργειακοί 

συνεταιρισμοί μπορούν να κυμαίνονται από το 100% που ανήκει στην κοινωνία των πολιτών, 

σε συνέργεια με πλατφόρμες που συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ένα σχέδιο μπορεί να ανήκει εξίσου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των 

δημοτικών φορέων και των ιδιωτών επενδυτών. Για παράδειγμα, ένα έργο ηλιακής 

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε τοπικό σχολείο, το οποίο ανήκει και διοικείται από έναν 

συνεταιρισμό που περιλαμβάνει το σχολείο, τον τοπικό δήμο και διάφορες ομάδες της 

κοινωνίας των πολιτών.  
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Χαρακτηριστικά μοντέλων ενεργειακών κοινοτήτων 

 

 
Χαρακτηριστικά Μοντέλο 

διαβούλευσης 
Μοντέλα 

κοινοτικού 

οφέλους 
 

Μοντέλο 
συμμετοχής 
της 
Κοινότητας 

Μοντέλο 
βασισμένο στην 
κοινότητα 
(Κερδοσκοπικό) 

Μοντέλο 
βασισμένο στην 
κοινότητα (Μη 
κερδοσκοπικό) 

Συνεταιριστική / 
Ενεργειακές 
κοινότητες 

Ανάπτυξη της 
κοινότητας 

Μη τοπική 
ανάπτυξη 
ικανοτήτων 

Χαμηλό 
όφελος της 
κοινότητας 

Ατομικό και 
κοινοτικό 
όφελος 

Υψηλά επίπεδα 
ατομικών και 
κοινοτικών 
οφελών 

Υψηλά επίπεδα 
ατομικών και 
κοινοτικών 
οφελών 

Υψηλά επίπεδα 
ατομικών και 
κοινοτικών 
οφελών 

Δημιουργία 
τοπικής αξίας 

Χωρίς τοπικό 
όφελος 

Μικρός 
αριθμός 
δικαιούχων 
βάση 
εντοπιότητας 

Οικονομική 
συμμετοχή 
των μελών 

Οικονομική 
συμμετοχή των 
μελών 

Κοινοτική 
οικονομική 
συμμετοχή 

Οικονομική 
συμμετοχή των 
μελών 

Μείωση CO2  Σημαντικό Σημαντικό  Σημαντικό  Σημαντικό Σημαντικό Σημαντικό 

 
Λήψη απόφασης 

Χωρίς 
ανάμειξη 

Χωρίς 
ανάμειξη 

Συμμετοχή 
της 
κοινότητας 
των 
μειονοτήτων 

Ανήκει στην 
πλειοψηφία της 
κοινότητας 

Συναινετική / 
συλλογική 
απόφαση 

 Συναινετική / 
συλλογική 
απόφαση 

Απαιτήσεις 
συνδρομής 

Καμία Καμία Συμμετοχή 
βάση 
πρόσκλησης  

Εθελοντική και 
ανοιχτή 
συνδρομή 

 Εθελοντική και 
ανοιχτή 
συνδρομή 

 Εθελοντική και 
ανοιχτή 
συνδρομή 

Κυριότητα  Κανένας Κανένας Κοινή 
ιδιοκτησία  

Κοινή ιδιοκτησία Διαχειριστική 
αρχή 
οικονομικών / 
Μοντέλο 
κλειδώματος 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Δημοκρατική 
ιδιοκτησία (από 
τα μέλη) 

Κέρδος / 
Πλεόνασμα 

Χωρίς 
δικαιώματα 

Χωρίς 
δικαιώματα 

Κοινά κέρδη Κοινά κέρδη Επανεπένδυση 
πλεονάσματος 

Ανακατανομή 
κερδών μεταξύ 
των μελών  

Επίπεδο 
ανεξαρτησίας 

Κανένα Κανένα  Εξαρτημένο Αυτόνομο και 
ανεξάρτητο  

Αυτόνομο και 
ανεξάρτητο  

Αυτονομία και 
ανεξαρτησία / 
Συνεργασία 
μεταξύ των 
συνεργατών  

Ισοδύναμη ή 
κατάλληλη 
Ελληνική νομική 
μορφή  

  
IKE, AE ή 
άλλες μορφές 
για 
επανεξέταση  

Ενεργειακή 
Κοινότητα 
(ΔΕΚ 2017)  
 
IKE, AE ή άλλες 
μορφές για 
επανεξέταση  

Not-for-Profit 
Civil Partnership 
(A.M.K.E.)  

Civic 
Cooperative 
(L1667/1986) 
 
Energy 
community 
(New law / DEC 
2017) 
Social 
Cooperative 
Enterprise  
(L4019/2011) 
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3. Βήματα για την ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας στην Ελλάδα 

 

3.1. Το τρέχον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και σχετικές βασικές πληροφορίες 

 

Οι ενεργειακές κοινότητες υπάγονται στον Ελληνικό Εθνικό Νόμο 4513/2018. Η Ενεργειακή 

Κοινότητα είναι ένας πλήρης αστικός συνεταιρισμός με στόχο την προώθηση της οικονομίας 

και της καινοτομίας στον κοινωνικό τομέα και την αλληλεγγύη στον ενεργειακό τομέα, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας, της 

παραγωγής, της αποθήκευσης, της αυτοκατανάλωσης, της διανομής και του ενεργειακού 

εφοδιασμού, της ενεργειακής αυτάρκειας / ασφάλειας στις νησιωτικές κοινότητες καθώς και 

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο.  

 

Ποιος μπορεί να είναι μέλος μια ενεργειακής κοινότητας; 

• Φυσικά πρόσωπα 

• Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

• Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

• Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας 

  

Κριτήρια εντοπιότητας  

Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η 

έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν 

πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας της 

έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας ή να είναι δημότες δήμου της περιφέρειας αυτής και τα 

νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφέρειας της έδρας της 

Ενεργειακής Κοινότητας. 
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3.2. Τοπικό μοντέλο ιδιοκτησίας ενέργειας στην Ελλάδα 

 

Η δομή του καθεστώτος στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ελλάδα έχει αλλάξει. Τον Ιανουάριο του 2018, ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο ένας 

νέος νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, ο οποίος ορίζει τον ρόλο των πολιτών στον 

ενεργειακό τομέα και παρέχει ένα ευρύ πεδίο για τις ενεργειακές κοινότητες. Ο νόμος 

ενθαρρύνει τους πολίτες, τις τοπικές αρχές και τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να 

συμμετέχουν στην παραγωγή, διανομή και παροχή ενέργειας, Ουσιαστικά, παρέχει στους 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο κύριος μοχλός μεταρρύθμισης είναι να συμμορφωθεί η Ελλάδα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ενέργεια για την περίοδο 2014-2020 (κατευθυντήριες γραμμές).  

Σύμφωνα με πηγές του Τύπου, οι αλλαγές επιτρέπουν στις ενεργειακές κοινότητες να 

παράγουν, να πωλούν ή να καταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από 

ΑΠΕ ή ΣΗΘ. Ο νόμος επιτρέπει στις τοπικές ενεργειακές κοινότητες να δημιουργήσουν δομές 

ιδιοκτησίας και απαγορεύει την επιβολή τελών σε κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

που δεν ευθυγραμμίζονται με το πραγματικό κόστος. Συνολικά, στόχος του νόμου είναι δοθεί 

η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν άμεσα σε ενεργειακά έργα, ιδίως έργα 

ανανεώσιμης ενέργειας. Σκοπός του νόμου επίσης είναι να εξασφαλιστεί ό,τι τα έργα της 

ενεργειακής κοινότητας θα συμβούν στην κοινότητα, καθορίζοντας τις απαιτήσεις για το μέλος 

της κοινότητας να συνδέεται με τον τόπο της έδρας της. Υπάρχουν αναφορές που 

υποδεικνύουν ότι ορισμένοι δήμοι ήδη λαμβάνουν μέτρα για την εγκαθίδρυση τοπικών 

ενεργειακών κοινοτήτων. Έχει αναφερθεί ότι η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη και ορισμένοι δήμοι 

της Αθήνας προετοιμάζονται ήδη να χρησιμοποιούν εικονικού τύπου συναντήσεις και να 

αναπτύξουν σχέδια που θα παρέχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια σε νοικοκυριά που υποφέρουν 

από ενεργειακή φτώχεια. Οι νέες διατάξεις για εικονικές επενδύσεις κοινής χρήσης ενέργειας 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μπορούν να επιτρέψουν την κατανάλωση σε 

διαφορετική τοποθεσία από εκεί όπου παράγεται η ενέργεια. Αυτό είναι κρίσιμο σε μέρη της 

Ελλάδας, όπου οι κάτοικοι ζουν σε κτίρια πολυκατοικιών και δεν διαθέτουν χώρο για 

εγκαταστάσεις μικροπαραγωγής.  
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Ως εκ τούτου, ο νέος νόμος, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια, με τον ευρύ ορισμό 

της ενεργειακής κοινότητας και τη δυνατότητα εικονικής μέτρησης, έχει τη δυνατότητα να 

επανεξετάσει πλήρως την ικανότητα των ενεργειακών κοινοτήτων να διαμορφώνουν και να 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο νόμος υιοθετήθηκε μόλις πρόσφατα, δεν 

είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός του.  

Source: European Committee of the Regions, 2018 

 

3.3. Η διαδικασία ίδρυσης μιας ενεργειακής κοινότητας στην Ελλάδα 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχήμα στο οποίο αναγράφονται τα συγκεκριμένα βήματα που 

πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας στην 

Ελλάδα (Τσέκερης, 2018). 

 

 

 

Πηγή: Τσέκερης, 2018 
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Η διαδικασία για την σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας πρέπει να ακολουθεί τη 

διαδικασία σύστασης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται 

από τα μέλη. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Ειρηνοδικείο.  

 

✓ Το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας 

✓ Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά 

πρόσωπα – μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε 

ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας ή τα 

πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων – μελών του που 

είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η Ενεργειακή 

Κοινότητα. 

✓ Τα καταστατικά των νομικών προσώπων – μελών της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

Η Ενεργειακή Κοινότητα αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του 

καταστατικού της στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(Γ.Ε.ΜΗ).  

 

3.4. Μορφές Ενεργειακής Κοινότητας 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη 

διάκριση μεταξύ του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα των ενεργειακών κοινοτήτων, των 

επιλογών που σχετίζονται με τον ελάχιστον αριθμό μελών και κάποιων άλλων κρίσιμων 

πληροφοριών (πχ εξαιρέσεις σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές) (Tsekeris, 2018).  

 

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας – Χωρίς δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης 

 

Ελάχιστον αριθμός μελών 
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1. 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή φυσικά 

πρόσωπα (5*20%) 

2. 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. (π.χ. 35%, 35%, 30%) 

3. 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α. (20%, 40%, 

40%) 

4. 2 στην περίπτωση που τα μέλη είναι Ο.Τ.Α. και είναι σε νησιωτική περιοχή (50%, 

50%). 

 

Διάθεση κερδών 

  

• Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών – Αποθεματικό και διάθεση για τους σκοπούς της 

Ενεργειακής Κοινότητας 

• Εξαίρεση για τα νησιά (<3100), κομμάτι των κερδών μπορεί να διατεθεί για δράσεις 

κοινής ωφέλειας με τοπικό χαρακτήρα (π.χ. δεξαμενές κτλ). 

 

Κερδοσκοπικός χαρακτήρας – Διανομή πλεονασμάτων χρήσης 

Ελάχιστον αριθμός μελών 

1. 15, στην περίπτωση που τα μέλη είναι ΝΠΔΔ – εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα 

2. 10 αν είναι σε νησιωτικό Δήμο (<3100) 

3. 50% συν ένα εξ’ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα 

4. Επιτρέπεται η διανομή κερδών 

 

Διάθεση κερδών 

  

✓ Επιτρέπεται η διανομή του υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των 

αποθεματικών στα μέλη 

 

Άλλες ισχύουσες παράμετροι 

✓ Συνεταιριστικές μερίδες 

• Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής 

μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με 
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ανώτατο όριο συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με 

εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%. 

✓ Ειδικός Όρος για Νησιά 

• Ειδικότερα για τα νησιά (<3100 κάτοικοι), τα ποσοστά συμμετοχής των Ο.Τ.Α. 

μπορούν να φτάσουν στο 50%.  

✓ Κάθε μέλος διαθέτει μια ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο 

κατέχει. 

✓ Ο «κερδοσκοπικός» ή «μη κερδοσκοπικός» χαρακτήρας της Ενεργειακής Κοινότητας 

παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά της.  

 

3.5. Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

Η Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να ασκεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω δραστηριότητες 

(Tsekeris, 2018): 

 

• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της 

περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας. 

• Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά 

ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος 

αστικών αποβλήτων).  

• Προμήθεια για τα μέλη της, ενεργειακών προϊόντων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και 

οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.  

• Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ή 

διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας. 

• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός της 

περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της. 

• Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 
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• Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 

υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων 

μεταφορών εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η ε΄δρα της Ενεργειακής Κοινότητας.  

• Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. 

• Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή 

διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

της Ενεργειακής Κοινότητας. 

• Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs). 

 

Επίσης, μια Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να ασκεί δυνητικά τις παρακάτω δραστηριότητες 

(Tsekeris, 2018): 

• Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της 

περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.  

• Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή 

υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη 

της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς.  

• Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

• Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για 

θέματα ενεργειακής αειφορίας.  

• Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή 

πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής 

κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις 

κατοικίες των πολιτών αυτών.  

 

Το καταστατικό των Ενεργειακών Κοινοτήτων δεν περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες 

εκτός των αναφερομένων. 
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3.6. Οικονομικά Κίνητρα & Μέτρα Στήριξης 

 

Ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα στήριξης για μια ενεργειακή κοινότητα στην 

Ελλάδα; (Tsekeris, 2018) 

 

✓ Ένταξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων στον Αναπτυξιακό κατ’ αναλογία με τις 

Κοιν.Σ.Επ. καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 

ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους.  

✓ Δυνατότητα για ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης 

από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (ΥΑ) καθώς και 

προνομιακών χρεώσεων για υπηρεσίες στην αγορά.  

✓ Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης 

δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

✓ Προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής, προσφοράς, σύνδεσης και έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (εφόσον παρουσιάζουν 

εδαφική επικάλυψη και υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο αιτήσεων) 

✓ Μειωμένες εγγυητικές επιστολές (50%) 

✓ Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών 

ανεμογεννητριών από τις Ενεργειακές Κοινότητες, για την κάλυψη ενεργειακών 

αναγκών των μελών τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (και για 

μη μέλη) – Σημειώνεται πως ειδικά για VNM δύνανται να φτάσουν στο 1MWp 

εγκατάστασης πλέον.  

✓ Μεταβίβαση αδειών, σταθμών παραγωγής αποκλειστικά σε Ενεργειακές κοινότητες με 

όμοιο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης και εντός της ίδιας περιφέρειας.  
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