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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ – 19/09/2022  

 

Ενεργειακϋσ κοινότητεσ και εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψηφιςμόσ: η απϊντηςη 

των πολιτών ςτην κρίςη 

 

Αυξημϋνο ενδιαφϋρον για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ και 89% ϊνοδο ςτα αιτόματα για 

ςύνδεςη ϋργων εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 

2021, καταγρϊφει η αναςκόπηςη του Green Tank. Εμπόδιο ο χαμηλόσ ρυθμόσ ηλϋκτριςησ 

των ϋργων. 

 

Η ενεργειακό κρύςη ϋφερε εμφατικϊ ςτο προςκόνιο τισ δυνατότητεσ που ϋχουν οι πολύτεσ μϋςα 

από τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ (ΑΠΕ) όχι μόνο να αντιμετωπύςουν την ενεργειακό 

φτώχεια, αλλϊ να καλύψουν οι ύδιοι, ωσ αυτοπαραγωγού ατομικϊ ό ςυλλογικϊ, τισ ενεργειακϋσ 

τουσ ανϊγκεσ.   

 

Το Green Tank ςτην αναςκόπηςη με τύτλο «Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ» παρουςιϊζει  τισ εξελύξεισ του τελευταύου εξαμόνου για τισ ενεργειακϋσ 

κοινότητεσ ςτην επικρϊτεια, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, ςε ςυνϋχεια τησ 

πρώτησ αναςκόπηςησ που δημοςύευςε τον Νοϋμβριο του 2021.  

 

Αρχικϊ, αναλύεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη με βϊςη τα επύςημα ςτοιχεύα του ΓΕ.ΜΗ. και του 

ΔΕΔΔΗΕ για τα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων τόςο ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη όςο και αυτών 

που καλύπτουν ύδιεσ ανϊγκεσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, αξιοποιώντασ το εργαλεύο του εικονικού 

ενεργειακού ςυμψηφιςμού. Στη ςυνϋχεια, γύνεται μια κριτικό αποτύμηςη των θεςμικών και 

χρηματοδοτικών εξελύξεων του τελευταύου εξαμόνου, περιγρϊφονται οι βαςικϋσ προκλόςεισ 

για την περαιτϋρω ανϊπτυξό τουσ και κατατύθενται και προτϊςεισ για την ενύςχυςη του θεςμού 

ςτο πλαύςιο τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ.  

 

Τα βαςικϊ ευρόματα τησ ανϊλυςησ ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

 

1. Το ενδιαφϋρον για την ανϊπτυξη ενεργειακών κοινοτότων παραμϋνει αυξημϋνο ςτην 

επικρϊτεια καθώσ και ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ. Συγκεκριμϋνα, ωσ τον Μϊιο του 

2022 καταγρϊφονται 1,258 ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτην επικρϊτεια, 222 

περιςςότερεσ από την αντύςτοιχη καταγραφό του Νοεμβρύου 2021. Οι 246 από αυτϋσ 

βρύςκονται ςτη Δυτικό Μακεδονύα (δεύτερη Περιφϋρεια ςτην Ελλϊδα ςε πλόθοσ 

ενεργειακών κοινοτότων μετϊ την Κεντρικό Μακεδονύα) και οι 19 ςτην Αρκαδύα, αλλϊ όχι 

ςτη λιγνιτικό Μεγαλόπολη.  

2. Ωςτόςο, η ϋλλειψη διαθεςιμότητασ του δικτύου και η γραφειοκρατύα ϋχουν ωσ 

αποτϋλεςμα τον χαμηλό ρυθμό ηλϋκτριςησ, περιορύζοντασ ςημαντικϊ τισ δυνατότητεσ των 

πολιτών για ςυμμετοχό ςτην ενεργειακό μετϊβαςη. Συγκεκριμϋνα, ωσ τον Μϊιο του 2022 

τα ςτοιχεύα τησ χαμηλόσ – μϋςησ τϊςησ και του εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού 

αθροιςτικϊ, δεύχνουν ότι υπόρχαν 4,820 εκκρεμό αιτόματα ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών 

κοινοτότων ςυνολικόσ ιςχύοσ 3,886.8 MW ςε όλη τη χώρα, ενώ εύχαν ηλεκτριςτεύ μόνο 884 

ϋργα ιςχύοσ 614,15 MW. 
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3. Η ςυντριπτικό πλειονότητα των ηλεκτριςμϋνων ϋργων βρύςκεται ςτη χαμηλό και μϋςη 

τϊςη όπου η παραγόμενη ενϋργεια πωλεύται ςτο δύκτυο (613 MW από 879 ϋργα), ενώ 

υπϊρχουν μόλισ 5 ηλεκτριςμϋνα ϋργα τα οπούα αξιοποιούν το εργαλεύο του εικονικού 

ενεργειακού ςυμψηφιςμού για να καλύψουν ύδιεσ ανϊγκεσ με ςυνολικό ιςχύ 1,15 MW (0,03 

ΜW ςτη Δυτικό Μακεδονύα). Συνεπώσ, ο θεςμόσ των ενεργειακών κοινοτότων ϋχει 

αξιοποιηθεύ ωσ τώρα πρωτύςτωσ για την απόκτηςη κϋρδουσ από την πώληςη ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ και όχι για την κϊλυψη ιδύων αναγκών ςε ηλεκτρικό ενϋργεια.  

4. Ωςτόςο, την ύδια ςτιγμό παρουςιϊζουν μεγϊλη ϊνοδο τα αιτόματα για ςύνδεςη ϋργων 

εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού από ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςε πανελλαδικό επύπεδο 

(89% ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 2021), ενώ η Δυτικό Μακεδονύα καταγρϊφει τη 

μεγαλύτερη δυναμικό ςτη χώρα με 14 νϋα αιτόματα (+55,5% ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο 

του 2021).  

«Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ μπορούν να ςυμβϊλουν καθοριςτικϊ ςτην αντιμετώπιςη τησ 

ενεργειακόσ κρύςησ ςτηρύζοντασ τα νοικοκυριϊ που επιλϋγουν τη ςυλλογικό αυτοπαραγωγό 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Το αυξημϋνο ενδιαφϋρον των πολιτών για δημιουργύα ενεργειακών 

κοινοτότων και αξιοπούηςη του εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού για την κϊλυψη των 

αναγκών τουσ φϋρνει ςτο προςκόνιο τισ ανϊγκεσ αναβϊθμιςησ του δικτύου, δϋςμευςησ 

ηλεκτρικού χώρου για ενεργειακϋσ κοινότητεσ, αλλϊ και μεγαλύτερησ υποςτόριξησ, τόςο θεςμικϊ 

όςο και οικονομικϊ, των προςπαθειών αυτών», δόλωςε η Ιωϊννα Θεοδοςύου, ςυνεργϊτιδα 

πολιτικόσ του Green Tank.  

 

Σημειώςεισ προσ ςυντϊκτεσ 

 Μπορεύτε να διαβϊςετε το πλόρεσ κεύμενο τησ αναςκόπηςησ εξελύξεων του Green Tank «Οι 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ» εδώ. 

 Μπορεύτε να βρεύτε τον χϊρτη τησ Ελλϊδασ με πληροφορύεσ για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ ανϊ 

Περιφϋρεια εδώ. 

 Τα κύρια ςυμπερϊςματα τησ αναςκόπηςησ θα παρουςιαςτούν ςε ημερύδα αφιερωμϋνη ςτισ 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ που ςυνδιοργανώνουν το Green Tank και η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

ςτην Κοζϊνη, ςτισ 22 Σεπτεμβρύου 2022. Διαβϊςτε περιςςότερα εδώ.   
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