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ύνοψη
Απϐ την ανϊλυςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων του Γενικοϑ Εμπορικοϑ Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του
Διαχειριςτό του Ελληνικοϑ Δικτϑου Διανομόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ) για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ ςτη χώρα, και ειδικϐτερα ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, διαπιςτώνεται το αυξημϋνο
ενδιαφϋρον για αυτϋσ αλλϊ αναδεικνϑονται και προβλόματα ςτην ανϊπτυξό τουσ. Ειδικϐτερα:
1. υγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 2021, το πλόθοσ των ενεργών ενεργειακών κοινοτότων
αυξόθηκε κατϊ 21% ςτην επικρϊτεια, ενώ κατϊ 40% ςτη Δυτικό Μακεδονύα και 5.5% ςτη
Μεγαλϐπολη, γεγονϐσ που αναδεικνϑει τη ςυνεχιζϐμενη δυναμικό ςτην ύδρυςη
ενεργειακών κοινοτότων. Όμωσ, το ενδιαφϋρον των τοπικών κοινωνιών για ςϑςταςη
ενεργειακών κοινοτότων δεν ταυτύζεται με τη δυνατϐτητϊ τουσ να υλοποιόςουν ϋργα,
καθώσ οι Περιφϋρειεσ με τη μεγαλϑτερη εγκατεςτημϋνη ιςχϑ ϋργων ενεργειακών
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κοινοτότων δεν ςυμπύπτουν με αυτϋσ ϐπου καταγρϊφεται ο μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ
ενεργειακών κοινοτότων.
Σον Μϊιο του 2022 το 12% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ΑΠΕ ςτη χαμηλό και
μϋςη τϊςη ανόκει ςε ϋργα ενεργειακών κοινοτότων, ενώ τα εκκρεμό αιτόματα των
ενεργειακών κοινοτότων αντιςτοιχοϑν ςτο 20.3% τησ αιτοϑμενησ ιςχϑοσ των ϋργων ΑΠΕ
ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτη χώρα.
Μϋχρι τον Μϊιο του 2022 καταγρϊφονται 613 MW εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ϋργων ΑΠΕ
ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην επικρϊτεια και 40.5 MW ςτισ
λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Ωςτϐςο, για τον εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ υφύςτανται μϐνο
1.15 MW εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτην επικρϊτεια, ενώ
ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ μϐλισ 0.03 MW. υνεπώσ το εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων
ϋχει αξιοποιηθεύ ωσ τώρα πρωτύςτωσ για την απϐκτηςη κϋρδουσ απϐ την πώληςη
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο δύκτυο και ϐχι για την κϊλυψη των ιδύων αναγκών.
Ωςτϐςο οι προοπτικϋσ για το μϋλλον εύναι πολϑ καλϑτερεσ καθώσ τα αιτόματα για ςϑνδεςη
ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςε πανελλαδικϐ
επύπεδο αυξόθηκαν κατϊ 89% ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 2021. Σην τρϋχουςα
περύοδο μϊλιςτα, με την ενεργειακό κρύςη να ςυνεχύζεται, φαύνεται ϐτι οι ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ μποροϑν να ςυμβϊλουν ςτην αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ φτώχειασ και να
ςτηρύξουν τα νοικοκυριϊ που επιλϋγουν την ςυλλογικό αυτοπαραγωγό ηλεκτρικοϑ
ρεϑματοσ.
Ειδικϊ για Δυτικό Μακεδονύα, την περύοδο 2021-2022 παρατηρεύται μεγαλϑτερη αϑξηςη
αιτημϊτων για ϋργα ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη (9%) ςυγκριτικϊ με την επικρϊτεια
(5%). Σο γεγονϐσ αυτϐ αναδεικνϑει το αυξημϋνο ενδιαφϋρον για ϋργα ΑΠΕ ςτην περιοχό,
ενώ ςτην Αρκαδύα το ενδιαφϋρον εύναι ςημαντικϊ μικρϐτερο. Σο 14.9% τησ ςυνολικόσ
εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ΑΠΕ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ ανόκει ςε ϋργα
ενεργειακών κοινοτότων.
Η Δυτικό Μακεδονύα εύναι η Περιφϋρεια με τη μεγαλϑτερη ζότηςη για ϋργα εικονικοϑ
ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Σα αιτόματα ςϑνδεςησ τϋτοιων
ϋργων αυξόθηκαν απϐ τον Νοϋμβριο 2021 μϋχρι τον Μϊιο 2022 (14 αιτόματα). Αυτϐ
αναδεικνϑει και το αυξημϋνο ενδιαφϋρον για την αξιοπούηςη του εργαλεύου του εικονικοϑ
ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών ςτην περιφϋρεια
αυτό.
Η διαφορϊ μεταξϑ ηλεκτριςμϋνων και μη ηλεκτριςμϋνων ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών
κοινοτότων εύναι ςημαντικό. Σον Μϊιο 2022 υφύςτανται 4,772 εκκρεμό αιτόματα ϋργων
ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων ςυνολικόσ ιςχϑοσ 3,863.1 MW, ενώ ϋχουν ηλεκτριςτεύ μϐνο
879 ϋργα ιςχϑοσ 613 MW ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην επικρϊτεια. Η ηλεκτριςμϋνη
ιςχϑσ των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων αντιπροςωπεϑει το 13.6% τησ ςυνολικόσ
αιτοϑμενησ ιςχϑοσ των ϋργων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη
τϊςη ςτην επικρϊτεια. Ο ρυθμϐσ ηλϋκτριςησ ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων εύναι
χαμηλϐσ κι αυτϐ αναδεικνϑει το πρϐβλημα τησ διαθεςιμϐτητασ του δικτϑου για τα ϋργα
ενεργειακών κοινοτότων καθώσ και προβλόματα γραφειοκρατύασ.
Ο χαρακτόρασ των ενεργειακών κοινοτότων παραμϋνει κατϊ κϑριο λϐγο κερδοςκοπικϐσ.
τη Δυτικό Μακεδονύα μϐνο 19 απϐ τισ 246 ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ εύναι κοινωφελοϑσ
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χαρακτόρα, ενώ ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ υφύςταται μϐνο μύα ενεργειακό
κοινϐτητα κοινωφελοϑσ ςκοποϑ. Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ αναδεικνϑονται, λοιπϐν, ςε μια
ακϐμα επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, ενώ οι δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ κοινωφελών
ενεργειακών κοινοτότων βρύςκονται ςε αρχικϐ ςτϊδιο.
9. ημαντικϐ βόμα για την απελευθϋρωςη των πϐρων τησ προηγοϑμενησ και τησ τρϋχουςασ
προγραμματικόσ περιϐδου, καθώσ και του Πρϊςινου Σαμεύου απϐ τα ϋςοδα δημοπρϊτηςησ
δικαιωμϊτων CO2 του 2018 για τη χρηματοδϐτηςη ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ϋγινε
με τη νομοθετικό ρϑθμιςη για μεγαλϑτερη ευχϋρεια ςτον οριςμϐ τησ ϋδρασ τησ ενεργειακόσ
κοινϐτητασ. Καταργόθηκε ο οριςμϐσ δόμου ό δημοτικοϑ διαμερύςματοσ τησ ελληνικόσ
επικρϊτειασ ωσ ϋδρα, γεγονϐσ που μπορεύ να λειτουργόςει θετικϊ για την αποδϋςμευςη
ςημαντικών πϐρων για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ.
10. Όμωσ οι θεςμικϋσ αλλαγϋσ για την ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ενεργειακό
μετϊβαςη μϋςα απϐ τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ εύναι ελϊχιςτεσ, καθώσ δεν ϋχουν
ενςωματωθεύ ςτο εθνικϐ δύκαιο οι ςχετικϋσ ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ, ενώ τα ζητόματα
διϊθεςησ ηλεκτρικοϑ χώρου ςτα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων που αποςκοποϑν κυρύωσ
ςτην κϊλυψη ιδύων ό τοπικών ενεργειακών αναγκών παραμϋνουν ανεπύλυτα.
11. Σϐςο το αυξημϋνο ενδιαφϋρον για ςυμμετοχό των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων
ςτην αγορϊ των ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη καθώσ και το μεγϊλο ενδιαφϋρον για ϋργα
εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ για την κϊλυψη ιδύων
ενεργειακών αναγκών φϋρνουν ςτο προςκόνιο την ανϊγκη αφενϐσ για την προςαρμογό
του δικτϑου και τη διϊθεςη «ηλεκτρικοϑ χώρου» ςτα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων,
και αφετϋρου για υποςτόριξη, θεςμικϊ και οικονομικϊ, των προςπαθειών αυτών.
Σϋλοσ, με βϊςη την ανϊλυςη προτεύνονται απϐ την παροϑςα αναςκϐπηςη εξελύξεων μϋτρα
πολιτικόσ για τη ςτόριξη και την ενύςχυςη των ενεργειακών κοινοτότων, ϐπωσ η επιδϐτηςη μϋρουσ
του κϐςτουσ εγκατϊςταςησ ϋργων ΑΠΕ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ χαρακτόρα
(εύτε ΟΣΑ εύτε φυςικών προςώπων) που ϋχουν κεντρικϐ ςτϐχο την κϊλυψη ιδύων αναγκών με
ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ, η ςυμπερύληψη των ενεργειακών κοινοτότων διακριτϊ ςτουσ
δικαιοϑχουσ του αναπτυξιακοϑ νϐμου, ςτο πρϐτυπο του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ
Μετϊβαςησ 2021-2027, ώςτε να ενιςχυθεύ η ςυμμετοχό των πολιτών ςτη δύκαιη ενεργειακό
μετϊβαςη και να καταπολεμηθεύ παρϊλληλα η ενεργειακό φτώχεια, η ενεργοπούηςη των
διαθϋςιμων πϐρων για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ και η θϋςπιςη ςυγκεκριμϋνων ποςοτικών
ςτϐχων για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτο υπϐ διαμϐρφωςη νϋο Εθνικϐ χϋδιο για την Ενϋργεια
και το Κλύμα (ΕΕΚ).

Ειςαγωγό
Η ενεργειακό κρύςη, που ξεκύνηςε τον Ιοϑνιο του 2021 ωσ κρύςη ςτην αγορϊ ορυκτοϑ αερύου,
καθώσ και οι πρϐςφατεσ γεωπολιτικϋσ εξελύξεισ με την ειςβολό τησ Ρωςύασ ςτην Ουκρανύα,
ανϋδειξαν την επιτακτικό ανϊγκη επιτϊχυνςησ τησ απεξϊρτηςησ απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα και τησ
μετϊβαςησ ςε καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ. Παρϊλληλα ϋφεραν ςτο προςκόνιο τισ δυνατϐτητεσ που
ϋχουν οι πολύτεσ μϋςα απϐ τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ (ΑΠΕ) να αντιμετωπύςουν ϐχι μϐνο
την ενεργειακό φτώχεια αλλϊ να καλϑψουν οι ύδιοι, ωσ αυτοπαραγωγού ατομικϊ ό ςυλλογικϊ, τισ
ενεργειακϋσ τουσ ανϊγκεσ.
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Ειδικϐτερα, το ςχϋδιο REPowerEU1 που παρουςύαςε η Ευρωπαώκό Επιτροπό, με ςτϐχο τη μεύωςη
τησ εξϊρτηςησ τησ Ευρώπησ απϐ το ρωςικϐ ορυκτϐ αϋριο και την επιτϊχυνςη τησ πρϊςινησ
μετϊβαςησ, θα διαθϋςει πϐρουσ τησ τϊξησ των €300 δισ, το ςυντριπτικϊ μεγαλϑτερο τμόμα των
οπούων προορύζεται για την ανϊπτυξη Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (ΑΠΕ) μεγϊλησ αλλϊ και
μικρόσ κλύμακασ, ηλεκτρικών δικτϑων, ϋργων αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, εξοικονϐμηςησ
και αϑξηςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ, επιτϊχυνςησ του ρυθμοϑ εγκατϊςταςησ αντλιών
θερμϐτητασ για εξηλεκτριςμϐ τησ θϋρμανςησ, και αϑξηςησ τησ παραγωγόσ βιομεθανύου και
πρϊςινου υδρογϐνου2.
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον, ςτο πλαύςιο του REPowerEU, παρουςιϊζει η Ευρωπαώκό τρατηγικό για την
ηλιακό ενϋργεια3, που δύνει ϋμφαςη ςτη ςυμμετοχό των πολιτών και ςτην αξιοπούηςη των ΑΠΕ,
εύτε ατομικϊ εύτε ςυλλογικϊ, για την επύτευξη των ευρωπαώκών ςτϐχων. Η ςτρατηγικό αυτό
ςτοχεϑει ςτην εγκατϊςταςη πϊνω απϐ 320 GW ηλιακών φωτοβολταώκών μεγϊλησ και μικρόσ
κλύμακασ ϋωσ το 2025 (υπερδιπλαςιαςμϐσ ςε ςϑγκριςη με το 2020) και ςχεδϐν 600 GW ϋωσ το
2030. ϑμφωνα με το REPowerEU, πρϐκειται για ϋναν ρυθμϐ ανϊπτυξησ που μπορεύ να
υποκαταςτόςει την κατανϊλωςη 9 bcm ορυκτοϑ αερύου ετηςύωσ ϋωσ το 2027. Για τη
βραχυπρϐθεςμη αντιμετώπιςη των προκλόςεων παρουςιϊζονται τϋςςερισ πρωτοβουλύεσ: α)
αξιοπούηςη τησ ηλιακόσ ενϋργειασ ςτισ ςτϋγεσ, β) απλοϑςτευςη διαδικαςιών, γ) μεγϊλησ κλύμακασ
ενωςιακό ςϑμπραξη δεξιοτότων για τισ χερςαύεσ ΑΠΕ και δ) Ευρωπαώκό υμμαχύα για τον κλϊδο
των ηλιακών φωτοβολταώκών. Ειδικϐτερα, ανϊμεςα ςτα μϋτρα ςυμπεριλαμβϊνεται η υποχρεωτικό
εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών ςτα νϋα κτύρια καθώσ και η ύδρυςη τουλϊχιςτον μύασ ενεργειακόσ
κοινϐτητασ ΑΠΕ (Renewable Energy Community) ςε κϊθε δόμο με πληθυςμϐ τουλϊχιςτον 10.000
κατούκων ϋωσ το 2025.
Παρϊλληλα, η διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ και ϋγκριςησ απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό των Εδαφικών
χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ευρώπησ βρύςκεται ςε εξϋλιξη4,
γεγονϐσ που ευνοεύ τη ςυμπερύληψη ςτον ςχεδιαςμϐ τησ μετϊβαςησ μικρόσ κλύμακασ ϋργων ΑΠΕ
απϐ πολύτεσ και ειδικϐτερα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων, ςε ςυμφωνύα και με τισ κατευθϑνςεισ
του ςχεδύου REPowerEU.
υνεπώσ, η ςυγκυρύα για την ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ενεργειακό μετϊβαςη
μϋςω των ενεργειακών κοινοτότων, τϐςο πανευρωπαώκϊ ϐςο και ςτην Ελλϊδα, εύναι εξαιρετικϊ
Ευρωπαώκό Επιτροπό (Μϊιοσ 2022), REPowerEU: οικονομικϊ προςιτό, εξαςφαλιςμϋνη και βιώςιμη
ενϋργεια για την Ευρώπη, https://bit.ly/3Q58t34
2 Απϐ τα €300 δισ του REPower EU τα €278 δισ προβλϋπεται να διατεθοϑν ςε επενδϑςεισ εξοικονϐμηςησ,
βιομεθανύου, αποθόκευςησ, πρϊςινου Η2 και ΑΠΕ, ςϑμφωνα με την ανακούνωςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ,
https://bit.ly/3cRyuUs
3 Ευρωπαώκό Επιτροπό, Μϊιοσ 2022, EU Solar Energy Strategy, https://bit.ly/3zr0WV2
4 Σα Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ εύναι αναγκαύα προϒπϐθεςη για την απορρϐφηςη των πϐρων του
Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ απϐ τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ οι πϐροι. Εντϐσ των ςχεδύων αυτών, μεταξϑ
ϊλλων, οφεύλουν να προςδιορύζονται τα εδϊφη και οι τομεύσ προσ χρηματοδϐτηςη, να καθορύζονται
ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι και δρϊςεισ ςτισ οπούεσ θα διοχετευθοϑν οι πϐροι, αλλϊ και να περιγρϊφονται οι
μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ και οι δομϋσ που θα λειτουργόςουν προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η
μετϊβαςη ςε κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ.
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ευνοώκό και παρϊλληλα κρύςιμη, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ϐτι η ενεργειακό μετϊβαςη θα εύναι δύκαιη
και δεν θα αφόνει κανϋναν πύςω.
την παροϑςα αναςκϐπηςη, ςε ςυνϋχεια τησ αναςκϐπηςησ εξελύξεων για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ που δημοςιεϑτηκε τον Νοϋμβριο 20215, γύνεται
μια κριτικό αποτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ. Ειδικϐτερα αναλϑονται οι θεςμικϋσ εξελύξεισ, οι προκλόςεισ που
αντιμετωπύζουν οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ και οι δυνατϐτητεσ για την ανϊπτυξό τουσ, ενώ
κατατύθενται και προτϊςεισ για την ενύςχυςη του θεςμοϑ ςτο πλαύςιο τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ.

Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςε αριθμούσ
Επικράτεια
Πλόθοσ ενεργειακών κοινοτότων
Σον Μϊιο του 2022 οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ που καταγρϊφονται για το ςϑνολο τησ χώρασ ςτο
Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)6 ωσ ενεργϋσ εύναι 1217, ϋχουν προεγγραφεύ7 33 ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ, ενώ ϋχουν διαγραφεύ και εκκαθαριςτεύ 122 ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. υγκριτικϊ με τον
Νοϋμβριο του 2021, που δημοςιεϑτηκε η προηγοϑμενη αναςκϐπηςη, το πλόθοσ των ενεργών
ενεργειακών κοινοτότων8 ςτην επικρϊτεια όταν 1,036, οπϐτε παρατηρεύται αϑξηςη κατϊ 21%
μϋςα ςε ϋξι μόνεσ. Η κατανομό των ενεργών ενεργειακών κοινοτότων ςτισ 13 Περιφϋρειεσ τησ
χώρασ τον Μϊιο του 2022 παρουςιϊζεται παρακϊτω ςτο Γρϊφημα 1.

The Green Tank, Νοϋμβριοσ 2021, Αναςκϐπηςη εξελύξεων: Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ, https://bit.ly/3NXsVRF
6 ΓΕΜΗ, 2021, https://bit.ly/3ozJsQN
7 Η διαδικαςύα ϋναρξησ μιασ επιχεύρηςησ ξεκινϊει με την προεγγραφό ςτο οικεύο επιμελητόριο, ϐπου
κατοχυρώνεται ο διακριτικϐσ τύτλοσ τησ επιχεύρηςησ. Η βεβαύωςη προεγγραφόσ ϋχει ιςχϑ 2 μόνεσ, εντϐσ των
οπούων η επιχεύρηςη θα πρϋπει να ολοκληρώςει τη διαδικαςύα ϋναρξησ τησ επιχεύρηςησ (ϋναρξη
δραςτηριϐτητασ ςτην εφορύα, οριςμϐσ ϋδρασ, ΑΥΜ κϊ).
8 Ωσ ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ νοεύται το πλόθοσ αυτών που καταγρϊφονται ςτο ΓΕΜΗ ωσ ενεργϋσ και
προεγγεγραμμϋνεσ.
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Γρϊφημα 1: Κατανομό ενεργών ΕΚΟΙΝ ανϊ Περιφϋρεια, Μϊιοσ 2022

Παρατηροϑμε ϐτι η πλειονϐτητα των ενεργών ενεργειακών κοινοτότων βρύςκεται ςτην Κεντρικό
Μακεδονύα (250), ακολουθεύ πολϑ κοντϊ η Δυτικό Μακεδονύα (246), η οπούα ωςτϐςο ϋχει πολϑ
μικρϐτερο πληθυςμϐ και ϋπονται η Δυτικό Ελλϊδα (168), η Αττικό (138) και η Θεςςαλύα (125), ενώ
πολϑ μικρό αξιοπούηςη του θεςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων παρατηρεύται ςτα νηςιϊ.
Η παραπϊνω κατϊταξη αλλϊζει ςημαντικϊ ϐςον αφορϊ την υλοπούηςη των ϋργων ενεργειακών
κοινοτότων, αυτϊ δηλαδό που όδη ϋχουν ηλεκτριςτεύ. Απϐ τα αιτόματα ςϑνδεςησ ϋργων ΑΠΕ και
υμπαραγωγόσ Ηλεκτριςμοϑ-Θερμϐτητασ Τψηλόσ Απϐδοςησ (ΗΘΤΑ) ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη
που διατηρεύ ο Διαχειριςτόσ του Ελληνικοϑ Δικτϑου Διανομόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ)9
διαπιςτώνουμε (Γρϊφημα 2) ϐτι η Κεντρικό Μακεδονύα παραμϋνει η πρώτη ςτη ςειρϊ περιφϋρεια
με τη μεγαλϑτερη εγκατεςτημϋνη ιςχϑ ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (218.95 MW).
Ακολουθεύ ωςτϐςο η Θεςςαλύα (157.4 MW), η οπούα εύναι πϋμπτη ςτο πλόθοσ ενεργειακών
κοινοτότων, η Ανατολικό Μακεδονύα - Θρϊκη (66.82 MW), η Δυτικό Μακεδονύα (40.54 MW) και η
Δυτικό Ελλϊδα (35.73 MW) οι οπούεσ όταν αντύςτοιχα ςτην ϋκτη, δεϑτερη και τρύτη θϋςη ϐςον
αφορϊ το πλόθοσ των ενεργειακών κοινοτότων. Απϐ τα παραπϊνω μπορεύ κανεύσ να ςυμπερϊνει
ϐτι το ενδιαφϋρον των τοπικών κοινωνιών για ςϑςταςη ενεργειακών κοινοτότων δεν ταυτύζεται
ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςϑνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ αρμοδιϐτητασ ΔΕΔΔΗΕ (Μϊιοσ 2022)
https://bit.ly/303PJMj
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με τον ρυθμϐ υλοπούηςησ ϋργων. τισ Περιφϋρειεσ με τη μεγαλϑτερη εγκατεςτημϋνη ιςχϑ, μπορεύ
κανεύσ να υποθϋςει ϐτι υπϊρχει περιςςϐτεροσ διαθϋςιμοσ ηλεκτρικϐσ χώροσ και υποδομϋσ, ώςτε να
υποςτηριχθεύ η ανϊπτυξη των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων.

Γρϊφημα 2: Ιςχϑσ εγκατεςτημϋνων ϋργων ΕΚΟΙΝ ςτην Ελλϊδα, Μϊιοσ 2022

Έργα ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη
Απϐ το 2018, που θεςμοθετόθηκαν οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, μϋχρι ςόμερα οι ΑΠΕ ςυνολικϊ ςτη
χαμηλό και μϋςη τϊςη ακολουθοϑν αυξητικό πορεύα, ϐπωσ φαύνεται ςτο Γρϊφημα 3, ϐπου
παρουςιϊζεται η ιςχϑσ των ηλεκτριςμϋνων και μη ηλεκτριςμϋνων ϋργων καθώσ και το πλόθοσ των
αντύςτοιχων αιτημϊτων ςϑνδεςησ βϊςει των επύςημων ςτοιχεύων του ΔΕΔΔΗΕ10. Παρατηρεύται ϐτι
τα αιτόματα για την περύοδο 2018-2022 αυξϊνονται, με μεγαλϑτερη αϑξηςη μεταξϑ Ιουλύου 2020
και Νοεμβρύου 2021 (21,5%) και μικρϐτερη αϑξηςη απϐ τον Νοϋμβριο του 2021 μϋχρι τον Μϊιο
2022 (5%). Ωςτϐςο ο ρυθμϐσ εγκατϊςταςησ ϋργων ΑΠΕ, δηλαδό τα ηλεκτριςμϋνα ϋργα, δεν
ακολουθοϑν τον ύδιο ρυθμϐ αϑξηςησ. Για την περύοδο 2018-2020 τα ηλεκτριςμϋνα ϋργα ΑΠΕ
παρϋμειναν ςχεδϐν ςτϊςιμα, ενώ ο ρυθμϐσ εγκατϊςταςησ ϋργων αυξόθηκε κατϊ 11% το 2021 και
13% το 2022. Ειδικϊ για το 2022, παρατηροϑμε ϐτι η αϑξηςη ςτα ηλεκτριςμϋνα ϋργα (13%) όταν
Οι χρονικϋσ περύοδοι που περιλαμβϊνονται ςτην ανϊλυςη εύναι οι περύοδοι που ο ΔΕΔΔΗΕ δημοςιεϑει τα
ςτοιχεύα των αιτόςεων για ϋργα ΑΠΕ και ΗΘΤΑ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη. Δεν ταυτύζονται με χρονολογικϊ
ϋτη.
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μεγαλϑτερη απϐ την αϑξηςη των αιτημϊτων (5%), ενώ η ιςχϑσ των μη ηλεκτριςμϋνων ϋργων
αυξόθηκε κατϊ 4%, πολϑ λιγϐτερο απϐ την προηγοϑμενη περύοδο 2020-2021 (41%).

Γρϊφημα 3: Έργα ΑΠΕ ςτην Ελλϊδα (2018-2022, χαμηλό – μϋςη τϊςη)

Όπωσ παρατηρεύται ςτο Γρϊφημα 4, ϐπου παρουςιϊζεται η εξϋλιξη των ϋργων ΑΠΕ ειδικϊ απϐ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, οι τελευταύεσ εμφανύζουν γενικϊ τισ ύδιεσ τϊςεισ με αυτϋσ των ϋργων ΑΠΕ
ςυνολικϊ. Ειδικϐτερα, οι πρώτεσ αιτόςεισ για ϋργα ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κατατϋθηκαν
το 2019 (344 αιτόματα ςϑνδεςησ ϋργων), ενώ την επϐμενη χρονιϊ (2020) η ανϊπτυξό τουσ όταν
ραγδαύα (731%). Σο 2020 ςυνδϋθηκαν τα πρώτα ϋργα ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (43 ϋργα)
με ιςχϑ 35.36 MW. Σον Νοϋμβριο του 2021 τα αιτόματα ςϑνδεςησ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων
ςυνϋχιςαν να αυξϊνονται (88%) και παρατηρόθηκε η μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτα ςυνδεδεμϋνα ϋργα
των ενεργειακών κοινοτότων (677 ϋργα, 466.5 MW εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ). Μεταξϑ Νοεμβρύου
2021 και ΜαϏου 2022 η αϑξηςη των αιτημϊτων ςϑνδεςησ ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ
δεν όταν τϐςο μεγϊλη (5%), αλλϊ όταν ύςη με αυτό των ϋργων ΑΠΕ ςυνολικϊ για τη χώρα, ενώ η
αντύςτοιχη ιςχϑσ των μη ηλεκτριςμϋνων ϋργων παρουςύαςε μικρό αυξητικό τϊςη (2%). Όπωσ και
ςτισ ΑΠΕ ςυνολικϊ (Γρϊφημα 3) τϐςο το πλόθοσ ϐςο και η ιςχϑσ των ηλεκτριςμϋνων ϋργων
ςυνϋχιςε να αυξϊνεται αλλϊ με ελαττωμϋνουσ ρυθμοϑσ κατϊ τα εξϊμηνο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου
2022 ςυγκριτικϊ με την προηγοϑμενη περύοδο (30% για το πλόθοσ και 31% για την ιςχϑ των
ηλεκτριςμϋνων ϋργων).
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Γρϊφημα 4: Έργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων ςτην Ελλϊδα (2018-2022, χαμηλό- μϋςη τϊςη)

Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει και η χρονικό εξϋλιξη τησ κατανομόσ των αιτημϊτων για ςϑνδεςη ϋργων
ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ 13 Περιφϋρειεσ απϐ το 2018 ϋωσ ςόμερα, η οπούα
παρουςιϊζεται ςτο Γρϊφημα 5. Σην περύοδο 2020-2021 παρατηρεύται η μεγαλϑτερη ανϊπτυξη ςτισ
περιςςϐτερεσ Περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ειδικϐτερα, ιδιαύτερη ανϊπτυξη παρουςύαςαν οι Περιφϋρειεσ
τερεϊσ Ελλϊδασ (112%), Ανατολικόσ Μακεδονύασ – Θρϊκησ (110%), Θεςςαλύασ (101%), Δυτικόσ
Μακεδονύασ (88%), ενώ η Κεντρικό Μακεδονύα εύχε μικρϐτερη ανϊπτυξη (41%). Σην ύδια περύοδο
τα αιτόματα ςτισ Περιφϋρειεσ Πελοποννόςου και Αττικόσ εννεαπλαςιϊςτηκαν και
τετραπλαςιϊςτηκαν αντύςτοιχα. Για το εξϊμηνο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου 2022 παρατηρόθηκε
επιβρϊδυνςη τησ ανϊπτυξησ ςυνολικϊ ςτην επικρϊτεια. Η Περιφϋρεια με τη μεγαλϑτερη αϑξηςη
ςτον αριθμϐ αιτημϊτων ςϑνδεςησ ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ όταν τα Ιϐνια Νηςιϊ
(17%) και ακολουθοϑν η τερεϊ Ελλϊδα (10%), η Δυτικό Μακεδονύα (9%) και Δυτικό Ελλϊδα και
Ήπειροσ (8%). Η Κεντρικό Μακεδονύα και η Θεςςαλύα παρουςύαςαν μικρό αϑξηςη (3% και 5%
αντύςτοιχα), αλλϊ παρϋμειναν οι Περιφϋρειεσ με τον μεγαλϑτερο αριθμϐ αιτημϊτων (1,530 και 952
αντύςτοιχα). Οι Περιφϋρειεσ Πελοποννόςου και Αττικόσ που την περύοδο 2020-2021 παρουςύαςαν
τη μεγαλϑτερη αϑξηςη παρϋμειναν ςτϊςιμεσ την περύοδο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου 2022. Αξύζει να
ςημειωθεύ ϐτι η αϑξηςη που καταγρϊφηκε ςτη Δυτικό Μακεδονύα (9%) για το εξϊμηνο Νοεμβρύου
2021- ΜαϏου 2022 όταν υψηλϐτερη απϐ την αϑξηςη ςτο ςϑνολο τησ χώρασ (5%). Σο γεγονϐσ αυτϐ
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αναδεικνϑει το αυξημϋνο ενδιαφϋρον για ϋργα ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην περιοχό που
για δεκαετύεσ αποτϋλεςε την λιγνιτικό καρδιϊ τησ χώρασ. την Πελοπϐννηςο, και ειδικϐτερα ςτη
λιγνιτικό Μεγαλϐπολη, το ενδιαφϋρον όταν ςημαντικϊ χαμηλϐτερο.

Γρϊφημα 5: Αιτόςεισ ϋργων ΑΠΕ απϐ ΕΚΟΙΝ ανϊ Περιφϋρεια (2018-2022, χαμηλό- μϋςη τϊςη)

Όςον αφορϊ ςτα ϋργα ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτότων ςτην επικρϊτεια, τον Μϊιο του 2022 η
ςυνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ ϋφταςε ςτα 613 MW, ςε πλόθοσ 879 ϋργων ανϊ την επικρϊτεια
βϊςει των ςτοιχεύων του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτϐ που παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον εύναι το γεγονϐσ
ϐτι οι αιτόςεισ των ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων ανόλθαν ςυνολικϊ ςτα 4,476 MW ςε
ςϑνολο 24,069 MW ϋργων ΑΠΕ ςτην επικρϊτεια, αποτελοϑν δηλαδό το 18.5% τησ εν δυνϊμει
ιςχϑοσ ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτη χώρα. Ενώ τα 613 MW εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ των
ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων αντιπροςωπεϑουν το 12% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ
ιςχϑοσ απϐ ΑΠΕ ςτην επικρϊτεια (5,100.5MW), τα 4,772 εκκρεμό αιτόματα των ενεργειακών
κοινοτότων αντιςτοιχοϑν ςτο 20.3% τησ αιτοϑμενησ ιςχϑοσ των ϋργων ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη
τϊςη ςτη χώρα. Αντύςτοιχα, τον Νοϋμβριο 2021 το 11% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ απϐ
ΑΠΕ ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη ςτην επικρϊτεια ανόκε ςε ϋργα ενεργειακών κοινοτότων και τα
εκκρεμό αιτόματα των ενεργειακών κοινοτότων αντιςτοιχοϑν ςτο 20.5% τησ αιτοϑμενησ ιςχϑοσ
των ϋργων ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτη χώρα. Σα παραπϊνω αναδεικνϑουν τη ςταθερό
ςυμμετοχό των ενεργειακών κοινοτότων το εξϊμηνο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου 2022 ςτην αγορϊ
των ΑΠΕ ςτην επικρϊτεια.
12

Εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψηφιςμόσ
Η ςυμμετοχό ςτην αγορϊ των ΑΠΕ που παρουςιϊςτηκε παραπϊνω αφορϊ μια μϐνο διϊςταςη των
δραςτηριοτότων των ενεργειακών κοινοτότων. Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ δεν ςυςτόνονται, ϐμωσ,
μϐνο για τον ςκοπϐ αυτϐ αλλϊ και για να καλϑψουν τισ ενεργειακϋσ ανϊγκεσ των μελών τουσ με τη
χρόςη ΑΠΕ. Κϊτι τϋτοιο επιτυγχϊνεται αξιοποιώντασ το εργαλεύο του εικονικοϑ ενεργειακοϑ
ςυμψηφιςμοϑ (virtual net metering). Απϐ τα ςτοιχεύα του ΔΕΔΔΗΕ11 για τον εικονικϐ ενεργειακϐ
ςυμψηφιςμϐ, λοιπϐν, διαπιςτώνεται το επύπεδο κϊλυψησ ιδύων ενεργειακών αναγκών απϐ ϋργα
ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων.
Σον Μϊιο του 2022 απϐ τισ 643 αιτόςεισ πανελλαδικϊ μϐνο οι 53 αφοροϑςαν ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ. Η πορεύα των αιτημϊτων για εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ ςυνολικϊ και απϐ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ειδικϐτερα, καθώσ και η εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των αντύςτοιχων ϋργων για
την περύοδο 2018-2022 παρουςιϊζεται ςτο Γρϊφημα 6. ε ϐ,τι αφορϊ τα αιτόματα για ϋργα
ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ςυνολικϊ παρατηρεύται μια αυξητικό τϊςη (29% για την περύοδο 20212022), ενώ ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 2021, εντυπωςιακό εύναι η αϑξηςη των αιτημϊτων για
ςϑνδεςη ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςε πανελλαδικϐ
επύπεδο (89%). Όμωσ, ϐπωσ και ςτη χαμηλό- μϋςη τϊςη, εξακολουθεύ να υφύςταται μια ςημαντικό
διαφορϊ μεταξϑ ηλεκτριςμϋνων και μη ηλεκτριςμϋνων ϋργων, με τα μη ηλεκτριςμϋνα ϋργα να εύναι
ςαφώσ περιςςϐτερα. Ειδικϐτερα, τον Μϊιο του 2022 υπόρχαν 5 ηλεκτριςμϋνα και 48 μη
ηλεκτριςμϋνα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ςε ςϑνολο
137 ηλεκτριςμϋνων και 506 αιτοϑμενων ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (ποςοςτϊ
3,6% και 9,5%, αντύςτοιχα) αναδεικνϑοντασ ϋτςι τη δυναμικό που αποκτοϑν ςταδιακϊ οι
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην αξιοπούηςη του εργαλεύου του εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ.
ε ϐ,τι αφορϊ τα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ που αφοροϑν ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ
εύναι ανηςυχητικό η καθυςτϋρηςη που παρατηρεύται ςτην ηλϋκτριςη των ϋργων. Απϐ τον
Νοϋμβριο 2021 ϋωσ τον Μϊιο 2022 ηλεκτρύςτηκε μϐλισ ϋνα (1) ϋργο ενεργειακών κοινοτότων
(0.02MW), ϐπωσ φαύνεται και ςτο Γρϊφημα 6 απϐ τη ςχεδϐν επύπεδη γραμμό ςτην ηλεκτριςμϋνη
ιςχϑ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων για τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Έτςι, απϐ το 2020 ϋωσ
τον Μϊιο του 2022 εύχαν ηλεκτριςτεύ μϐλισ 1.15 MW ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ
απϐ πϋντε (5) ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ανϊ την επικρϊτεια.

ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςτην Ηπειρωτικό Φώρα & τα Διαςυνδεδεμϋνα Νηςιϊ (Μϊιοσ 2022) που αφορϊ
αιτόματα αυτοπαραγωγών με εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ, https://bit.ly/3yYyt8w
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Γρϊφημα 6: Εικονικϐσ ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ: Αιτόςεισ και ιςχϑσ ϋργων ςυνολικϊ και ΕΚΟΙΝ (2018-2022)

το Γρϊφημα 7 παρουςιϊζεται η κατανομό των ϋργων ΑΠΕ εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ
απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ για την περύοδο 2018-2022.
Παρατηρεύται ϐτι ο ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ ϊρχιςε να αξιοποιεύται απϐ τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ ουςιαςτικϊ το 2021 . Παρατηρεύται επύςησ, ϐτι η περιοχό με την μεγαλϑτερη ζότηςη για
ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ εύναι η λιγνιτικό Δυτικό Μακεδονύα. Σο 2022, μϊλιςτα,
μοιρϊζεται την πρώτη θϋςη με την Κεντρικό Μακεδονύα. υγκριτικϊ με τα αιτόματα για ϋργα ΑΠΕ
ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη το εξϊμηνο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου 2022
παρατηροϑμε ϐτι η αϑξηςη των αιτημϊτων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ςτη Δυτικό
Μακεδονύα όταν πολϑ μεγαλϑτερη (56%) απ’ ϐτι για τα ϋργα ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτη
χαμηλό και μϋςη τϊςη (9%), ενώ εύναι η τϋταρτη ςε ςειρϊ Περιφϋρεια ϐςον αφορϊ ςτο πλόθοσ των
αιτημϊτων ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη. Η τϊςη αυτό εύναι
ευρϑτερη. Η Κεντρικό Μακεδονύα που εύναι διαχρονικϊ η πρώτη ςε κατϊταξη Περιφϋρεια ςτα
αιτόματα για ϋργα ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη, παρουςύαςε και αυτό μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτα
αιτόματα για ϋργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων με εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ (43%) απ’
ϐτι για τα ϋργα ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη (3%). Η Πελοπϐννηςοσ,
η οπούα υπολεύπεται ςημαντικϊ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων
ςυνολικϊ, ϐςον αφορϊ ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ όταν ςτην τρύτη θϋςη για το
2021 και το 2022, ενώ το 2020 όταν η μύα απϐ τισ δϑο Περιφϋρειεσ που κατϋθεςαν πρώτεσ
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αιτόματα ςϑνδεςησ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ. Πρϋπει ϐμωσ να τονιςτεύ ϐτι
κανϋνα απϐ αυτϊ δεν αφορϊ ςτη λιγνιτικό Μεγαλϐπολη.

Γρϊφημα 7: Αιτόματα ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ΕΚΟΙΝ ανϊ Περιφϋρεια (2018-2022)

Λιγνιτικές περιοχές
Εςτιϊζοντασ τώρα ςτην εξϋλιξη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ,
διαπιςτώνεται, βϊςει των ςτοιχεύων του Γ.Ε.ΜΗ., ϐτι ανϋρχονται ςε 246 ςτη Δυτικό Μακεδονύα και
ςε 19 ςτην Αρκαδύα. Η κατανομό τουσ καθώσ και η εξϋλιξό τουσ απϐ την προηγοϑμενη καταγραφό
(Νοϋμβριοσ 2021) φαύνεται ςτον παρακϊτω Πύνακα 1:
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Κατανομό ενεργών ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ
Περιφϋρεια Δ. Μακεδονύασ
Γρεβενά
Φλώρινα
Νοϋμβριοσ 2021
2
Μϊιοσ 2022
15

63
86

Κοζάνη
Καςτοριά Σύνολο
103
8
176
137
8
246

ΠΕ Αρκαδύασ
Μεγαλόπολη
Νοϋμβριοσ 2021
Μϊιοσ 2022

Λοιπέσ
περιοχέσ

Τρίπολη

2
2

13
14

Σύνολο
3
3

18
19

Πύνακασ 1: Κατανομό ενεργών ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ,
Επεξεργαςύα ςτοιχεύων Γ.Ε.ΜΗ. (Μϊιοσ 2022)

Δυτικό Μακεδονύα
Παρατηρεύται ϐτι τϐςο η ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων ϐςο και τα χαρακτηριςτικϊ
αυτόσ ςε Δυτικό Μακεδονύα και Αρκαδύα διαφϋρουν ςημαντικϊ. τη Δυτικό Μακεδονύα απϐ τον
Νοϋμβριο 2021 ϋωσ τον Μϊιο 2022 ιδρϑθηκαν 70 νϋεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (αϑξηςη περύπου
40%), 57 εκ των οπούων ςτισ αμιγώσ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Ειδικϐτερα, η πλειονϐτητα των
ενεργειακών κοινοτότων ςτη Δυτικό Μακεδονύα ϋχει ςυςταθεύ ςτισ αμιγώσ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ,
δηλαδό τη Υλώρινα και την Κοζϊνη και η ανϊπτυξό τουσ ςυνεχύζεται κυρύωσ ςε αυτϋσ τισ περιοχϋσ,
γεγονϐσ που μπορεύ να αποδοθεύ ςτην ενεργειακό παρϊδοςη των δϑο αυτών περιφερειακών
ενοτότων.
Σον Μϊιο 2022 ςτη Δυτικό Μακεδονύα η ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ των ϋργων ΑΠΕ των ενεργειακών
κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ανερχϐταν ςε 40.5MW απϐ 69 ϋργα, ιςχϑσ που αποτελεύ το
14,9% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ϋργων ΑΠΕ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι τα ηλεκτριςμϋνα ϋργα ςημεύωςαν αϑξηςη κατϊ 60% το εξϊμηνο Νοεμβρύου
2021- ΜαϏου 2022 και αντύςτοιχα αυξόθηκε η ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ κατϊ 65% την ύδια περύοδο.
Επιπλϋον, τα 681 εκκρεμό αιτόματα ςϑνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων αποτελοϑν
το 19.1% των ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων ςϑνδεςησ ενώ η ιςχϑσ τουσ (565.2 ΜW)
αντιπροςωπεϑει το 31.7% τησ ςυνολικόσ ιςχϑοσ εκκρεμών ϋργων ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη
ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Όςον αφορϊ ςτην κϊλυψη των ιδύων ενεργειακών αναγκών, τα δεδομϋνα του ΔΕΔΔΗΕ δεύχνουν
ϐτι ςτη Δυτικό Μακεδονύα απϐ τα 66 ςυνολικϊ ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ
(ηλεκτριςμϋνα και μη) μϐλισ τα 14 ανόκουν ςε ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ12 και πρϐκειται για
φωτοβολταώκϊ ϋργα ςυνολικόσ ιςχϑοσ 8.16MW. Ειδικϐτερα, απϐ τα 14 ϋργα ενεργειακοϑ
ςυμψηφιςμοϑ ενεργειακών κοινοτότων ϋχει ηλεκτριςτεύ μϐνο ϋνα (1) ϋργο ιςχϑοσ 0.03MW, ενώ τα
υπϐλοιπα 13 αιτόματα ιςχϑοσ 8.13 MW βρύςκονται ςε αναμονό.

Σα υπϐλοιπα αιτόματα αφοροϑν πολύτεσ, αγροτικοϑσ ςυνεταιριςμοϑσ και ϊλλα φυςικϊ και νομικϊ
πρϐςωπα πλην ενεργειακών κοινοτότων.
12
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υγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο του 2021 ςτην Περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ τα αιτόματα
ςϑνδεςησ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ αυξόθηκαν
κατϊ 56%, ποςοςτϐ πολϑ μεγαλϑτερο απϐ τον ρυθμϐ αϑξηςησ (16%) τϋτοιων ϋργων ςυνολικϊ
ςτην Περιφϋρεια αναδεικνϑοντασ την αυξανϐμενη τϊςη των πολιτών να ςυνεργϊζονται ςε
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ προκειμϋνου να καλϑψουν τισ δικϋσ τουσ ανϊγκεσ ςε ηλεκτρικό ενϋργεια. Η
μεγαλϑτερη αϑξηςη ςε αιτόματα ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ παρατηρόθηκε ςτην
Κοζϊνη (22%), ενώ ςε Υλώρινα και Μεγαλϐπολη δεν υπόρξε μεταβολό απϐ τον Νοϋμβριο 2021.
Παρϊ ϐμωσ την αϑξηςη ςτα αιτόματα, ϋωσ τον Μϊιο του 2022 εύχαν ηλεκτριςτεύ μϐλισ 0.03 ΜW
ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ, το οπούο αντιςτοιχεύ ςε ϋνα (1) μϐνο ϋργο απϐ μύα (1)
μϐνο ενεργειακό κοινϐτητα ςτη Δυτικό Μακεδονύα.
Αρκαδύα
Σην περύοδο Νοεμβρύου 2021- ΜαϏου 2022 ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ ιδρϑθηκε μϐνο
μύα (1) νϋα ενεργειακό κοινϐτητα κι αυτό μϊλιςτα ςτην Σρύπολη και ϐχι ςτη λιγνιτικό Μεγαλϐπολη,
μια ςαφώσ αςθενϋςτερη δυναμικό ςε ςϑγκριςη με τισ 57 νϋεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ
λιγνιτικϋσ περιφερειακϋσ ενϐτητεσ τησ Κοζϊνησ και τησ Υλώρινασ την ύδια περύοδο. υνολικϊ ωσ
τον Μϊιο του 2022 εύχαν ιδρυθεύ 16 ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Αρκαδύα, και μϐλισ δϑο (2) απϐ
αυτϋσ ςτη Μεγαλϐπολη.
Η ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτην Αρκαδύα ωσ τον Μϊιο του 2022 ανόλθε
ςε 2.3MW απϐ πϋντε (5) ϋργα, μϐλισ το 1.5% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑσ ϋργων ΑΠΕ ςτην
Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ, ενώ κανϋνα απϐ αυτϊ τα ϋργα δεν βρύςκεται ςτην περιοχό τησ
λιγνιτικόσ Μεγαλϐπολησ αλλϊ ςτην Σρύπολη. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ςτην περιοχό τησ Μεγαλϐπολησ
δεν υφύςταται ακϐμα κανϋνα ολοκληρωμϋνο ϋργο ΑΠΕ απϐ ενεργειακό κοινϐτητα, τα οκτώ (8)
εκκρεμό αιτόματα ςϑνδεςησ ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ αποτελοϑν το 25.8% των
ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων ςϑνδεςησ και το 52.5% τησ ιςχϑοσ απϐ ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη
τϊςη ςτην ύδια περιοχό.
Σο εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών δεν ϋχει
βρει μϋχρι ςτιγμόσ πρϐςφορο ϋδαφοσ ςτην Αρκαδύα καθώσ, ϋωσ τον Μϊιο του 2022, δεν εύχε
κατατεθεύ κανϋνα αύτημα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ςε
αντύθεςη με τη δυναμικό που καταγρϊφεται ςτη Δυτικό Μακεδονύα, ϐπου το αντύςτοιχο ποςοςτϐ
φτϊνει ςτο 56%.
Ενεργειακϋσ κοινότητεσ κοινωφελούσ ςκοπού
Η ιδρυτικό νομοθεςύα των ενεργειακών κοινοτότων (ν.4513/2018) δύνει τη δυνατϐτητα ςϑςταςησ
ενεργειακών κοινοτότων εύτε κερδοςκοπικοϑ13 εύτε μη κερδοςκοπικοϑ14 χαρακτόρα. Ανεξϊρτητα
ϐμωσ απϐ τον χαρακτόρα που η εκϊςτοτε ενεργειακό κοινϐτητα επιλϋγει, μπορεύ, μεταξϑ ϊλλων, να
δραςτηριοποιεύται ςε ϋργα ΑΠΕ ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη για την πώληςη ενϋργειασ ό και ςε ϋργα
εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών των μελών τησ.

13
14

Διανϋμεται πλεϐναςμα χρόςησ ςτα μϋλη τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ.
Δεν διανϋμεται πλεϐναςμα χρόςησ ςτα μϋλη τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ.

17

την παροϑςα ανϊλυςη η μελϋτη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ δεν
ακολουθεύ την κατηγοριοπούηςη των ενεργειακών κοινοτότων ςε κερδοςκοπικοϑ και μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, αλλϊ μελετϊ τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ και
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα. τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ ςυγκαταλϋγονται οι
μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ καθώσ και οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ των
φορϋων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (εύτε εύναι κερδοςκοπικοϑ ό μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα), οι
οπούοι εξ’ οριςμοϑ αποςκοποϑν ςτην κοινωφϋλεια. Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ
χαρακτόρα αξιοποιοϑν ςυνόθωσ τον ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών
αναγκών. Αντύθετα, οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα αποδύδει ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ τα οικονομικϊ οφϋλη απϐ την πώληςη τησ παραγϐμενησ ενϋργειασ ςτην αγορϊ.
τη Δυτικό Μακεδονύα ο χαρακτόρασ των ενεργειακών κοινοτότων παραμϋνει κατϊ κϑριο λϐγο
κερδοςκοπικϐσ. Απϐ τισ 246 ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ οι ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ εύναι μϐλισ δεκαεννϋα (19), ενώ η πλειονϐτητα παραμϋνει
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα. Σο γεγονϐσ αυτϐ αναδεικνϑει ϐτι οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ
αναπτϑςςονται ταχϑτερα ωσ μια επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα και πιο αργϊ ωσ ϋνα εργαλεύο
κϊλυψησ ιδύων ενεργειακών αναγκών. Αξύζει βϋβαια να ςημειωθεύ ϐτι ςτη Δυτικό Μακεδονύα
παρατηρεύται ςημαντικό αϑξηςη ςτισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ κατϊ 58.3% ςε
ςϑγκριςη με την προηγοϑμενη καταγραφό (Νοϋμβριοσ 2021), ενώ αποτελοϑν το 9.8% των νϋων
ενεργειακών κοινοτότων (7 απϐ τισ 71) που ςυςτϊθηκαν το τελευταύο εξϊμηνο και το 7,7% του
ςυνϐλου των ενεργειακών κοινοτότων ςτην Περιφϋρεια.
Αθρούζοντασ τα αιτόματα ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ με αυτϊ ςτη χαμηλό και
μϋςη τϊςη προερχϐμενα απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ, διαπιςτώνεται ϐτι ςτη
Δυτικό Μακεδονύα υφύςταται μϐλισ ϋνα (1) ηλεκτριςμϋνο ϋργο κοινωφελοϑσ χαρακτόρα ιςχϑοσ
0.03 MW, ενώ βρύςκονται ςε αναμονό ακϐμη 24 μη ηλεκτριςμϋνα ϋργα κοινωφελοϑσ χαρακτόρα
ςυνολικόσ ιςχϑοσ 15.43MW επύ ςυνϐλου 573.3 MW (2.7%) αιτημϊτων ϋργων απϐ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ τϐςο κερδοςκοπικοϑ ϐςο και κοινωφελοϑσ ςκοποϑ. Παρατηρεύται, λοιπϐν, ςημαντικό
καθυςτϋρηςη ςτην ηλϋκτριςη των ϋργων κοινωφελοϑσ ςκοποϑ (4%) ςε ςϑγκριςη με την
ηλϋκτριςη των ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςυνολικϊ ςτη χαμηλό- μϋςη τϊςη (9.2%).
την Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ υφύςταται μϐνο μύα (1) ενεργειακό κοινϐτητα κοινωφελοϑσ
ςκοποϑ, η οπούα ϐμωσ δεν βρύςκεται ςτη λιγνιτικό Μεγαλϐπολη. Όπωσ αναφϋρθηκε και
παραπϊνω, οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ δεν ϋχουν αναπτυχθεύ ακϐμα ςτην
περιοχό, καθώσ δεν υπϊρχουν οϑτε αιτόματα για εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ αλλϊ οϑτε και
ϋργα ενεργειακών κοινοτότων κοινωφελοϑσ ςκοποϑ ςτη χαμηλό- μϋςη τϊςη.
τον Πύνακα 2 παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ η εικϐνα των ϋργων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτότων
ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη και του εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ για την επικρϊτεια και για
τισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ, ϐπωσ παρουςιϊςτηκε ςτισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ.

18

Οι Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ ςε αριθμούσ (Μϊιοσ 2022)
ύνολο
αιτόςεων

Ελλϊδα
ΑΠΕ
χαμηλόμϋςη
τϊςη

Εικονικϐ
σ
Ενεργεια
κϐσ
υμψηφι
ςμϐσ

ΠΕ
Κοζϊνησ
ΠΕ
Υλώρινασ
ΠΕ
Αρκαδύασ
ΠΕ
Κοζϊνησ
ΠΕ
Υλώρινασ
ΠΕ
Αρκαδύασ

ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν
ϑνολο
ΕΚοιν

Πλόθοσ
62,382
5,651
2,604
510
1,311
218
1,051
66
31
11
26
1
4
0

Μετα
βολό
5%
5%
12%
9%
2%
6%
9%
0%
11%
22%
18%
0%
0%
0%

ύνολο Ιςχύοσ
(MW)
Ιςχϑσ
24,069.5
4,475.9
1,159.8
410.9
569.7
178.0
388.8
49.2
12.36
8.07
1.97
0.05
3.10
0.00

Μετα
βολό
6%
6%
14%
10%
3%
4%
12%
0%
5%
7%
15%
0%
0%
0%

Μη ηλεκτριςμϋνεσ
Πλόθοσ
αιτόςεων
Ιςχύσ (MW)
Μετα
Μετα
Πλόθοσ βολό
Ιςχϑσ
βολό
45,260
5% 18,969.0
4%
4,772
3,863.1
2%
2%
2,050
1,032.6
25%
13%
457
378.4
6%
7%
507.2
986
2%
3%
203
170.5
6%
3%
772
244.1
41%
20%
61
46.9
-4%
-2%
27
8%
12.20
4%
10
8.04
27%
7%
15
36%
1.06
33%
1
0.05
0%
0%
4
3.10
0
0%
0
0.00
0%
0%

Πύνακασ 2: Έργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων (Μϊιοσ 2022), Επεξεργαςύα ςτοιχεύων ΔΕΔΔΗΕ
** Η μεταβολό αφορϊ το εξϊμηνο Νοϋμβριοσ 2021- Μϊιοσ 2022
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Ηλεκτριςμϋνεσ
Πλόθοσ
αιτόςεων
Ιςχύσ (MW)
Μετα
Μετα
Πλόθοσ βολό
Ιςχϑσ
βολό
17,122
13% 5,100.5
16%
879
612.8
30%
31%
554
127.2
8%
22%
53
32.5
71%
66%
62.5
325
4%
8%
15
7.5
25%
49%
279
144.7
1%
1%
5
2.3
67%
76%
4 100%
0.16 351%
1
0.03
0%
0%
11
0.91
0%
0%
0
0.00
0%
0%
0
0.00
0
0
0
0.00
0%
0%

Πρόςφατεσ θεςμικϋσ αλλαγϋσ
Απϐ τον Νοϋμβριο του 2021 μϋχρι και τον Μϊιο του 2022 πραγματοποιόθηκαν θεςμικϋσ αλλαγϋσ
που ςχετύζονται με τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Ειδικϐτερα, υπόρξαν ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τη
ςυμμετοχό των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ, οι οπούεσ αφοροϑν
κυρύωσ την παρϊταςη προθεςμιών. υγκεκριμϋνα με το νϐμο 4876/2021 (ΥΕΚ 251 Α’, ϊρθρο 68),
δϐθηκε νϋα παρϊταςη για τη ςϑναψη ϑμβαςησ Λειτουργικόσ Ενύςχυςησ απϐ την ύδια ενεργειακό
κοινϐτητα για φωτοβολταώκοϑσ ςταθμοϑσ ϋωσ 500 KW ο καθϋνασ, που εύχε νομοθετηθεύ με τον
ν.4821/2021 και εύχε αναλυθεύ ςτην προηγοϑμενη Αναςκϐπηςη Εξελύξεων για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ (Νοϋμβριοσ 2021)15. Ειδικϐτερα, προβλϋφθηκε ϐτι για τουσ φωτοβολταώκοϑσ ςταθμοϑσ
των ενεργειακών κοινοτότων, μετϊ την 01.07.2022 δεν μπορεύ η ύδια ενεργειακό κοινϐτητα να
ςυνϊψει περιςςϐτερεσ απϐ δϑο (2) υμβϊςεισ Λειτουργικόσ Ενύςχυςησ για φωτοβολταώκοϑσ
ςταθμοϑσ ιςχϑοσ ϋωσ 500 KW ο καθϋνασ, χωρύσ την προηγοϑμενη ςυμμετοχό ςε ανταγωνιςτικό
διαδικαςύα υποβολόσ προςφορών. Η προθεςμύα αυτό για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην
Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ παρατεύνεται κατϊ 18 μόνεσ, ενώ για την περιοχό τησ
Μεγαλϐπολησ δεν υπϊρχει ςχετικό πρϐβλεψη. Η παραπϊνω αλλαγό αφορϊ κυρύωσ μια τυπικό
διαδικαςύα και δεν ςυνιςτϊ δομικό αλλαγό για τη ςυμμετοχό των ενεργειακών κοινοτότων ςτην
αγορϊ των ΑΠΕ, ϐπωσ για παρϊδειγμα η δημιουργύα ειδικόσ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ μϐνο για
ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ώςτε να ενιςχυθεύ μεν η ϋνταξό τουσ ςτισ ανταγωνιςτικϋσ
διαδικαςύεσ αποφεϑγοντασ δε πιθανϊ προβλόματα που προϋκυψαν ςε ϊλλεσ χώρεσ (πχ. Γερμανύα).
Η ςημαντικϐτερη θεςμικό αλλαγό επόλθε με το νϐμο 4951/2022 (ΥΕΚ 129 Α΄) και ςχετύζεται με
τον οριςμϐ τησ ϋδρασ τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ. Ειδικϐτερα, ςτα ϊρθρα 105 και 106
προβλϋπεται η κατϊργηςη για οριςμϐ δόμου ό δημοτικοϑ διαμερύςματοσ τησ ελληνικόσ
επικρϊτειασ ωσ ϋδρα τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ, αφόνοντασ ϋτςι μεγαλϑτερη ευχϋρεια ςτον
οριςμϐ τησ ϋδρασ, αφοϑ μπορεύ να ςυςτόνεται και να λειτουργεύ οπουδόποτε. Προβλϋπεται ϐμωσ
ρητϊ ϐτι διατηροϑνται οι προϒποθϋςεισ για τα μϋλη τησ κοινϐτητασ για την περιφϋρεια εντϐσ τησ
οπούασ αςκεύ τισ δραςτηριϐτητϋσ τησ καθώσ και ο γεωγραφικϐσ περιοριςμϐσ για την ϊςκηςη των
δραςτηριοτότων τησ (εντϐσ μιασ περιφϋρειασ) 16. Ο οριςμϐσ τησ ϋδρασ, ϐπωσ εύχε προβλεφθεύ ςτον
ιδρυτικϐ νϐμο των ενεργειακών κοινοτότων (ν.4513/2018), αποτελοϑςε ςημαντικϐ εμπϐδιο για
την υπαγωγό ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςε χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα λϐγω ςϑγκρουςησ
με το κανονιςτικϐ πλαύςιο των κρατικών ενιςχϑςεων. Επομϋνωσ η ϊρςη αυτοϑ του περιοριςμοϑ
ςυνιςτϊ θετικό εξϋλιξη, δεδομϋνου ϐτι μπορεύ να απελευθερώςει τη χρόςη πϐρων τησ
προηγοϑμενησ και τησ τρϋχουςασ προγραμματικόσ περιϐδου, καθώσ και του Πρϊςινου Σαμεύου
Με την πρϐβλεψη του ν.4821/2021 επιδιώχθηκε η ενύςχυςη των μικρών παραγωγών ΑΠΕ εξαιρώντασ
τουσ απϐ τισ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ που εύχαν προβλεφθεύ ςτο ν.4759/2020. Ο νϐμοσ προϋβλεψε την
εξαύρεςη των φωτοβολταώκών ςταθμών μικρόσ ιςχϑοσ απϐ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ παρϋχοντασ τη
δυνατϐτητα ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα να εγκαταςτόςουν φωτοβολταώκϊ μϋχρι 500 KW εκτϐσ
διαγωνιςτικών διαδικαςιών, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν διαθϋτουν όδη 2 ϋργα τϋτοιασ τεχνολογύασ εκτϐσ
διαγωνιςμών και ϋθετε προθεςμύεσ για αυτϐ.
16 Διατηροϑνται δηλαδό οι προβλϋψεισ του ϊρθρου 2 του ν.4513/2018 (ιδρυτικϐσ νϐμοσ ενεργειακών
κοινοτότων), ϐπου ορύζεται ποιοσ μπορεύ να εύναι μϋλοσ μιασ ενεργειακόσ κοινϐτητασ καθώσ και ο ελϊχιςτοσ
αριθμϐσ των μελών μιασ ενεργειακόσ κοινϐτητασ. Με τη νϋα ρϑθμιςη προβλϋπεται ϐτι τουλϊχιςτον 50% ςυν
ϋνα των μελών τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ πρϋπει να ςχετύζονται με την Περιφϋρεια ϐπου αςκοϑνται οι
δραςτηριϐτητεσ τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ και ϐχι η ϋδρα τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ.
15
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απϐ τα ϋςοδα δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων CO2 για τη χρηματοδϐτηςη ϋργων ενεργειακών
κοινοτότων.
τον ύδιο νϐμο περιλαμβϊνεται ακϐμη μια ρϑθμιςη για τη διϊθεςη περιθωρύου απορρϐφηςησ
ιςχϑοσ 10MW ανϊ υποςταθμϐ πϋραν του υφιςτϊμενου περιθωρύου απϐ τον Διαχειριςτό του
δικτϑου αποκλειςτικϊ για την εγκατϊςταςη ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ αυτοπαραγωγών,
αυτοπαραγωγών με εφαρμογό ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ, αυτοπαραγωγών με εφαρμογό
εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ και παραγωγών του ειδικοϑ προγρϊμματοσ ανϊπτυξησ
φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων. Δυςτυχώσ ϐμωσ οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ δεν περιλαμβϊνονται ςε
αυτό τη ρϑθμιςη, πρϊγμα που θα τισ εξαςφϊλιζε ηλεκτρικϐ χώρο για την ανϊπτυξό τουσ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, προβλϋπεται ϐτι για τη διϊθεςη του παραπϊνω περιθωρύου, ο Διαχειριςτόσ χορηγεύ
οριςτικϋσ προςφορϋσ ςϑνδεςησ με ανώτατο ϐριο ιςχϑοσ τα 10 KW ανϊ παροχό κατανϊλωςησ
χωρύσ ωςτϐςο αυτϐ να περιλαμβϊνει ομαδικϊ αιτόματα ωσ 10 KW το καθϋνα που θα μποροϑςαν
να κατατεθοϑν απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Παρϐλο που η ρϑθμιςη επιλϑει ςε ϋναν βαθμϐ το
αύτημα των αυτοπαραγωγών για διϊθεςη «ηλεκτρικοϑ» χώρου, δεν αντιμετωπύζεται το αντύςτοιχο
πρϐβλημα για τα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων που
ςτοχεϑουν ςτην κϊλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τουσ. Ωσ εκ τοϑτου το ζότημα
διαθεςιμϐτητασ δικτϑου για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ παραμϋνει ανεπύλυτο.
Περαιτϋρω προβλϋψεισ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ περιλαμβϊνονται ςτον ύδιο νϐμο
(ν.4951/2022), ϐπου αποτυπώνεται ρητϊ ϐτι οι αγροτικού ςυνεταιριςμού μποροϑν να ςυμμετϋχουν
ςε μύα ό περιςςϐτερεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ωσ μϋλη, ανεξαρτότωσ αν ςτην ύδια κοινϐτητα
ςυμμετϋχουν και μϋλη που ανόκουν ςτον ύδιο αγροτικϐ ςυνεταιριςμϐ (ϊρθρο 106). Ακϐμα,
προβλϋφθηκε η εξαύρεςη απϐ την προςκϐμιςη εγγυητικόσ επιςτολόσ για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ με περιςςϐτερα απϐ εξόντα (60) μϋλη, εκ των οπούων τα πενόντα (50) μϋλη
τουλϊχιςτον εύναι φυςικϊ πρϐςωπα ό για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ που ςυμμετϋχουν Οργανιςμού
Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ α΄ ό β΄ βαθμοϑ. Ο νϐμοσ περιλαμβϊνει και ειδικό μϋριμνα για τισ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ των λιγνιτικών περιοχών καθώσ η παραπϊνω εξαύρεςη αφορϊ και
φωτοβολταώκοϑσ ςταθμοϑσ μικρϐτερουσ ό ύςουσ του ενϐσ μεγαβϊτ (≤1 ΜW), που εγκαθύςτανται
ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ ό ςτον Δόμο Μεγαλϐπολησ τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου
(ϊρθρο 6). Σϋλοσ, ςτον ύδιο νϐμο προβλϋπεται μεύωςη του περιθωρύου ιςχϑοσ ςε κορεςμϋνα δύκτυα
για το οπούο οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ μποροϑν να αιτηθοϑν προςφορϊ ςϑνδεςησ για
φωτοβολταώκϐ ςταθμϐ, απϐ οκτώ (8) ςε πϋντε (5) MW ανϊ ενεργειακό κοινϐτητα (ϊρθρο 104).
Η Τπουργικό Απϐφαςη (ΤΑ)17 ςχετικϊ με τον καθοριςμϐ του πλαιςύου προτεραιϐτητασ ςτην
χορόγηςη οριςτικών προςφορών ςϑνδεςησ για ςταθμοϑσ ΑΠΕ και ΗΘΤΑ απϐ τον διαχειριςτό του
δικτϑου όρθε να τροποποιόςει τον υφιςτϊμενο τρϐπο χορόγηςησ προςφορών ςϑνδεςησ18
επηρεϊζοντασ και τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ανϊ την επικρϊτεια καθώσ και αυτϋσ ςτισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ. ϑμφωνα με τη νϋα απϐφαςη τα ϋργα εντϊςςονται ςε ϋξι ομϊδεσ που απαρτύζονται απϐ
υποομϊδεσ, καθορύζοντασ την προτεραιϐτητα ςτη διανομό του ηλεκτρικοϑ χώρου. Οι ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ περιλαμβϊνονται ςτισ ομϊδεσ Β, Γ και Δ και ακολουθεύται η αντύςτοιχη ςειρϊ
17
18

Τπουργικό Απϐφαςη ΤΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΥΕΚ 4333/ Β΄/12.08.2022)
ΥΕΚ Β’ 940/20.3.2020
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προτεραιϐτητασ. Ειδικϐτερα, ςτην Ομϊδα Β περιλαμβϊνονται τα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ
ςυμψηφιςμοϑ ενεργειακών κοινοτότων. την Ομϊδα Γ κατατϊςςονται κοινϊ αιτόματα χορόγηςησ
οριςτικόσ προςφορϊσ ςϑνδεςησ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ που ςυμμετϋχουν ΟΣΑ α’ και β’
βαθμοϑ καθώσ και κοινϊ αιτόματα ενεργειακών κοινοτότων με ςυνολικό ιςχϑ κοινοϑ αιτόματοσ
μεγαλϑτερη απϐ 100MW για τισ Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ Κοζϊνησ και Υλώρινασ, αιολικού ςταθμού
ενεργειακών κοινοτότων, αιολικού και φωτοβολταώκού ςταθμού που ανόκουν ςε ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα ό ςυμμετϋχουν Ο.Σ.Α. α΄ ό β΄ βαθμοϑ ό ςυμμετϋχουν
πϊνω απϐ 60 μϋλη, εκ των οπούων τα 50 εύναι τουλϊχιςτον εύναι φυςικϊ πρϐςωπα. την ομϊδα Δ΄
εντϊςςονται αιολικού και φωτοβολταώκού ςταθμού που ανόκουν ςε ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα. Αντύςτοιχη ςειρϊ προτεραιϐτητασ προβλεπϐταν για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ και ςτην προηγοϑμενη ΤΑ καθοριςμοϑ προτεραιϐτητασ ςτην χορόγηςη οριςτικών
προςφορών ςϑνδεςησ. Εύναι θετικϐ το γεγονϐσ ϐτι τα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ
ενεργειακών κοινοτότων βρύςκονται ςτη δεϑτερη ομϊδα προτεραιϐτητασ, ενώ και ςτισ αμϋςωσ
επϐμενεσ ομϊδεσ προτεραιϐτητασ περιλαμβϊνονται ϊλλεσ κατηγορύεσ ϋργων ενεργειακών
κοινοτότων.
Παρϊ τισ παραπϊνω εξελύξεισ, απϐ τον Νοϋμβριο του 2021 μϋχρι και τον Μϊιο του 2022 δεν ϋχουν
γύνει θεςμικϋσ αλλαγϋσ που ςτοχεϑουν ςτην αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ενεργειακό
μετϊβαςη αξιοποιώντασ το εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων, ενώ πολλϋσ ςημαντικϋσ
προκλόςεισ για την ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων δεν ϋχουν αντιμετωπιςτεύ. Ειδικϐτερα,
δεν ϋχει προχωρόςει η αναμενϐμενη ενςωμϊτωςη των ευρωπαώκών οδηγιών για την προώθηςη
τησ χρόςησ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ (Οδηγύα 2018/2001 για τισ ΑΠΕ, Renewables Energy
Directive II, REDII) και για τουσ κοινοϑσ κανϐνεσ για την εςωτερικό αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ
(Οδηγύα 2019/944 για την ηλεκτρικό ενϋργεια, Internal Electricity Market Directive, IEMD). ε
αυτϋσ τισ οδηγύεσ περιλαμβϊνονται οριςμού για τισ Κοινϐτητεσ Ανανεώςιμησ Ενϋργειασ (Renewable
Energy Communities, REC) και τισ Ενεργειακϋσ Κοινϐτητεσ Πολιτών (Citizen Energy Communities,
CEC) καθώσ και ϊλλεσ ρυθμύςεισ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, η ενςωμϊτωςη των οπούων ςτο
εθνικϐ δύκαιο αναμϋνεται να φϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτο θεςμικϐ πλαύςιο (ενδεικτικϊ, οριςμϐσ
ενεργειακών κοινοτότων, μϋλη, αντικεύμενο δραςτηριϐτητασ) που μποροϑν να αναδιαμορφώςουν
το ιςχϑον καθεςτώσ. Επύςησ τα ζητόματα διϊθεςησ ηλεκτρικοϑ χώρου ςτα ϋργα ενεργειακών
κοινοτότων που αποςκοποϑν κυρύωσ ςτην κϊλυψη ιδύων ό τοπικών ενεργειακών αναγκών
παραμϋνουν ανεπύλυτα.

Χρηματοδότηςη ενεργειακών κοινοτότων
Η ςημαντικϐτερη εξϋλιξη αναφορικϊ με τη χρηματοδϐτηςη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ
λιγνιτικϋσ περιοχϋσ εύναι η διϊθεςη πϐρων του ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ μϋςω του
Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-202719, το οπούο μϊλιςτα εύναι και το
πρώτο τϋτοιο πρϐγραμμα κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ που εγκρύθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό20.
ε αυτϐ περιλαμβϊνονται με ςαφόνεια οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ωσ δικαιοϑχοι, κυρύωσ για ϋργα
Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-2027, https://bit.ly/3PLQE8G
Δελτύο Σϑπου (16.07.2022), «Πολιτικό ςυνοχόσ τησ ΕΕ: 1,63 δις. ευρώ για μια δύκαιη κλιματικό και
ενεργειακό μετϊβαςη ςτην Ελλϊδα», https://bit.ly/3BgLm0u
19
20
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ενεργειακόσ απϐδοςησ, αυτοπαραγωγόσ απϐ ΑΠΕ, εγκατϊςταςησ αντλιών θερμϐτητασ για
θϋρμανςη/ ψϑξη ό/ και ςυςτημϊτων παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ που θα
αξιοποιεύται για θϋρμανςη/ ψϑξη με αντλύεσ θερμϐτητασ, αυτοπαραγωγό απϐ καθαρϋσ μορφϋσ
ενϋργειασ μεμονωμϋνα, ςε δημϐςια/ δημοτικϊ κτύρια και υποδομϋσ, κατοικύεσ και κτύρια γραφεύων
και παραγωγικών μονϊδων, καταςκευό μονϊδων υπολειμματικόσ βιομϊζασ για παραγωγό
ενϋργειασ και τηλεθϋρμανςησ, καταςκευό μικρών μονϊδων βιοαερύου, που αξιοποιοϑν
κτηνοτροφικϊ, πτηνοτροφικϊ και αγροτικϊ υπολεύμματα, κατϊ το πρϐτυπο ϊλλων παρϐμοιων
μονϊδων που ϋχουν καταςκευαςτεύ ςτη χώρα. Σα εν λϐγω ϋργα περιλαμβϊνονται ςτην
Προτεραιότητα 2: Ενεργειακή Μετάβαςη- Κλιματική Ουδετερότητα για την οπούα ϋχουν
προϒπολογιςτεύ ςυνολικϊ €211.5 εκατ. Οι πϐροι αυτού αφοροϑν το ςϑνολο των διαθϋςιμων πϐρων
για την Προτεραιϐτητα 2 και εξειδικεϑονται ανϊ ϊξονα παρϋμβαςησ. Για τα ϋργα που αφοροϑν τισ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ειδικϐτερα, ϋχουν προϒπολογιςτεύ €132.5 εκατ. απϐ το ςϑνολο των πϐρων
τησ Προτεραιϐτητασ 2.
Όςον αφορϊ τουσ εθνικοϑσ πϐρουσ για τη χρηματοδϐτηςη τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, που
προϋρχονται απϐ τα ϋςοδα πλειςτηριαςμών δικαιωμϊτων εκπομπών και τα διαχειρύζεται το
Πρϊςινο Σαμεύο, αυτού δεν ϋχουν ακϐμα αποδεςμευτεύ. Ειδικϐτερα, απϐ τα €31.4 εκατ. απϐ τα
ϋςοδα πλειςτηριαςμών του 201821, τα €3.5 εκατ. προορύζονται για την ενύςχυςη των ενεργειακών
κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ μϋςω του Άξονα Προτεραιότητασ 3: Πρόγραμμα Ενεργειακών
Κοινοτήτων, ϐπου € 1 εκατ. θα διατεθεύ για χρηματοδϐτηςη δρϊςεων υποςτόριξησ και €2.5 εκατ.
για χρηματοδϐτηςη πιλοτικών ϋργων. Για τουσ αντύςτοιχουσ πϐρουσ του 2019 το Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΤΠΕΝ) ενϋκρινε νϋο χρηματοδοτικϐ πρϐγραμμα του Πρϊςινου
Σαμεύου22 για την αξιοπούηςη €30,067,018.30 απϐ τη δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων εκπομπών. Σο
πρϐγραμμα αυτϐ διαρθρώθηκε ςε νϋουσ ϊξονεσ προτεραιϐτητασ και μϋτρα αποκλεύοντασ τισ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ απϐ την χρηματοδϐτηςη, παρϐλο που αποτελοϑν μια αναπτυςςϐμενη
δραςτηριϐτητα ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Για την κατανομό των αντύςτοιχων πϐρων του 2020,
2021 και 2022 αναμϋνεται νϋα απϐφαςη.
Οι χρόςεισ των πϐρων του Πρϊςινου Σαμεύου εύναι κομβικόσ ςημαςύασ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ
καθώσ αποτελοϑν τον κϑριο μϋχρι ςτιγμόσ εθνικϐ πϐρο για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. το Σαμεύο αυτϐ,
ειδικϊ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και για κϊθε εύδουσ ϋργα, ϋχουν ςυγκεντρωθεύ περύπου €112
εκατ. για την περύοδο 2018-2021 απϐ τη δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων εκπομπών εκ των οπούων
μϐλισ 3.5% διατύθεται για την ενύςχυςη ϋργων ενεργειακών κοινοτότων. Για το 2022 θα διατεθεύ
το 3.5% των εςϐδων πλειςτηριαςμοϑ δικαιωμϊτων εκπομπών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ23. Σο ποςϐ
ΥΕΚ Β΄1149/05.04.2019, «Φρηματοδϐτηςη ϋργων και δρϊςεων για την ανϊπτυξη βιώςιμων οικονομικών
δραςτηριοτότων χαμηλοϑ ανθρακικοϑ και περιβαλλοντικοϑ αποτυπώματοσ ςτισ Π.Ε. Κοζϊνησ, Υλώρινασ και
ςτον Δόμο Μεγαλϐπολησ τησ Π.Ε Αρκαδύασ απϐ τα ϋςοδα πλειςτηριαςμών δικαιωμϊτων εκπομπών»
22 ΤΠΕΝ (17.11.2021) Έγκριςη Φρηματοδοτικοϑ Προγρϊμματοσ: «Φρηματοδϐτηςη ϋργων και δρϊςεων για
την ανϊπτυξη βιώςιμων οικονομικών δραςτηριοτότων χαμηλοϑ ανθρακικοϑ και περιβαλλοντικοϑ
αποτυπώματοσ ςτισ Π.Ε. Κοζϊνησ, Υλώρινασ και ςτο Δόμο Μεγαλϐπολησ τησ Π.Ε Αρκαδύασ για την
υλοπούηςό του απϐ τα ϋςοδα πλειςτηριαςμών δικαιωμϊτων εκπομπών 2019» και διϊθεςη πύςτωςησ ποςοϑ
30.567.018,30 €, για την υλοπούηςό του, για το ϋτοσ 2021», https://bit.ly/3z8xPpl
23 Σροποποιηςη τησ υπ αριθμ. ΤΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 Κοινησ Τπουργικησ Απϐφαςησ «Σρϐποσ
κατανομόσ εςϐδων απϐ πλειςτηριαςμοϑσ δικαιωμϊτων εκπομπών αερύων θερμοκηπιου για το ετοσ
2022».(Β 481)
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αυτϐ εκτιμϊται ςε €40 εκατ. με βϊςη την εξϋλιξη των δημοςύων εςϐδων απϐ το χρηματιςτόριο
ρϑπων ωσ τον Αϑγουςτο του 2022 και τισ προβλϋψεισ του ΔΑΠΕΕΠ για την εξϋλιξη των τιμών
ϊνθρακα μϋςα ςτο 2022. Εύναι ςημαντικϐ λοιπϐν, μϋροσ αυτών των πϐρων να διοχετευτοϑν ςτισ
τοπικϋσ κοινωνύεσ μϋςω των ενεργειακών κοινοτότων. Οι προαναφερθεύςεσ χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ
για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 3.
Χρηματοδότηςη ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ
Σαμεύο

Πρϊςινο
Σαμεύο

Σαμεύο
Δύκαιησ
Μετϊβαςησ

Πρόγραμμα

2018
2019
2020
2021
2022

υνολικόσ
π/υ (εκατ.
€)
31.4
30.2
5
45
40(εκτύμηςη)

Έωσ 2030

-

2021-2027

1,600

Περύοδοσ

Έςοδα πλειςτηριαςμών
δικαιωμϊτων εκπομπών

Πρϐγραμμα Δύκαιησ
Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ
2021-2027

Ποςό για
ΕΚοιν ( εκατ.
€)
3.5
0
να διατεθεύ
να διατεθεύ
να διατεθεύ
δεν ϋχει
προςδιοριςτεύ
132.5

Πύνακασ 3: Φρηματοδϐτηςη ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ (2022)
Πηγό; Επεξεργαςύα The Green Tank

Διαπιςτώνεται, λοιπϐν, ϐτι μϋχρι ςόμερα, η ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ ϋχει ςτηριχθεύ αποκλειςτικϊ ςτουσ πϐρουσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, καθώσ τα κονδϑλια
που προορύζονταν για τη ςτόριξό τουσ δεν ϋχουν ακϐμα ενεργοποιηθεύ. Σην επϐμενη περύοδο,
ϐμωσ, αναμϋνεται να αποδεςμευτοϑν οι πρώτοι ευρωπαώκού πϐροι απϐ το Σαμεύο Δύκαιησ
Μετϊβαςησ, τουσ οπούουσ μποροϑν να διεκδικόςουν οι τοπικϋσ κοινωνύεσ και μϋςω των
ενεργειακών κοινοτότων. Για τον λϐγο αυτϐ, η ϊρςη των υφιςτϊμενων εμποδύων, ϐπωσ ο
περιοριςμϐσ τησ ϋδρασ που προαναφϋρθηκε, εύναι εξϋχουςασ ςημαςύασ για την απορρϐφηςη των
πϐρων απϐ τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Ιδύωσ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ ςκοποϑ
που ςτοχεϑουν ςτην κϊλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τουσ και αντιμετωπύζουν
επιπρϐςθετη δυςκολύα πρϐςβαςησ ςτη χρηματοδϐτηςη μϋςω των ιδιωτικών χρηματοπιςτωτικών
ιδρυμϊτων, η αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πϐρων εύναι κομβικόσ ςημαςύασ για την περαιτϋρω
ανϊπτυξό τουσ.

Πολιτικϊ κόμματα και ενεργειακϋσ κοινότητεσ
Ο θεςμϐσ 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.
Ειδικϐτερα, ο ΤΡΙΖΑ κατϋθεςε κοινοβουλευτικϋσ ερωτόςεισ και αναφορϋσ ςχετικϋσ με την
αδυναμύα πρϐςβαςησ ςτο δύκτυο ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ και τισ
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μικρϋσ επενδϑςεισ ΑΠΕ24, την ανϊγκη εγγυοδοςύασ του δημοςύου για δϊνεια ϋργων ενεργειακοϑ
ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, με ειδικό ςτϐχευςη το ςειςμϐπληκτο Αρκαλοχώρι25 και
τισ προτϊςεισ τησ Ενεργειακόσ Κοινϐτητασ ΜΙΝΩΑ για την ςτόριξη των ενεργειακών κοινοτότων
ευρεύασ βϊςησ καθώσ και των ενεργειακών κοινοτότων ςτην Κρότη εν γϋνει26. Οι ερωτόςεισ και
αναφορϋσ παραμϋνουν, μϋχρι ςτιγμόσ, αναπϊντητεσ.
Σο ΚΙΝΑΛ αντύςτοιχα ϋχει καταθϋςει ερώτηςη ςχετικϊ με τον κορεςμϐ του δικτϑου και την
αδυναμύα ςϑνδεςησ ϋργων αυτοπαραγωγών27, για την οπούα δεν ϋχει λϊβει ακϐμα απϊντηςη.
Σο ΜΕΡΑ-25 ανϋδειξε την ανϊγκη ϑπαρξησ χρηματοδοτικών εργαλεύων για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, ειδικϐτερα ςτο πλαύςιο ςτόριξησ τησ αγροτικόσ
παραγωγόσ και των Σοπικών και Γενικών Οργανιςμών Εγγεύων Βελτιώςεων (ΣΟΕΒ- ΓΟΕΒ)28,
καθώσ και τη ςημαςύα των ενεργειακών κοινοτότων για την αντιμετώπιςη των δυςκολιών που
αντιμετωπύζουν οι Οργανιςμού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (ΟΣΑ)29. Οι ερωτόςεισ αυτϋσ απαντόθηκαν
μεν, ϐμωσ οι απαντόςεισ όταν γενικϋσ και δεν παρεύχαν ςυγκεκριμϋνη πληροφϐρηςη ςχετικϊ με το
ρϐλο και τισ δυνατϐτητεσ των ενεργειακών κοινοτότων. Οι απαντόςεισ περιϋγραφαν γενικϊ τισ
χρηματοδοτικϋσ προβλϋψεισ για ϋργα ΑΠΕ ςτο Πρϐγραμμα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΠΑΑ) 20142020 καθώσ και τισ προβλϋψεισ για τη χρόςη ΑΠΕ ςτισ υποδομϋσ ϊρδευςησ ςτο Σομεακϐ
Πρϐγραμμα Ανϊπτυξησ 2021-2025 του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων, δύχωσ να
εςτιϊζουν ςτον τρϐπο με τον οπούο οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ προβλϋπονται ςε αυτϊ τα
χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. Επύςησ, ερώτηςη ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςυγκρϐτηςησ τησ ενεργειακόσ
κοινϐτητασ Φϊλκησ30, απαντόθηκε απϐ τον Δόμο Φϊλκησ, παρϋχοντασ διευκρινόςεισ για τον τρϐπο
ςϑςταςησ και λειτουργύασ τησ ενεργειακόσ κοινϐτητασ καθώσ και το ρϐλο του Δόμου ςε αυτό.

Προτϊςεισ
Για την ανϊπτυξη του θεςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων και τη ςυμβολό τουσ ςτη Δύκαιη
Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών το Green Tank διατϑπωςε προτϊςεισ ςτην αναςκϐπηςη
εξελύξεων για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα (Νοϋμβριοσ 2021), ενώ παρεμβαύνει
ςταθερϊ ςτο δημϐςιο διϊλογο καταθϋτοντασ προτϊςεισ, εύτε ςτο πλαύςιο τησ διαβοϑλευςησ του
ςχεδιαςμοϑ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη31, εύτε ςχολιϊζοντασ επικεύμενη νομοθεςύα και πολιτικϋσ32
εύτε με ομιλύεσ33, παρουςιϊςεισ34 και αρθρογραφύα35. Οι προτϊςεισ αφοροϑν τον τρϐπο ϋνταξησ
Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Κ. Βϋττα, https://bit.ly/3ba7f72
Βουλό των Ελλόνων (2022), Αναφορϊ, Ε. Ηγουμενύδησ, https://bit.ly/3zdoxbC
26 Βουλό των Ελλόνων (2022), Αναφορϊ, Φ. Μαμουλϊκησ, https://bit.ly/3QQ1xXt
27 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Φ. Γκϐκασ, https://bit.ly/3bcxolR
28 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Γ. Βαρουφϊκησ, https://bit.ly/3viCCDp
29 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Γ. Λογιϊδησ, https://bit.ly/3PZsRC8
30 Βουλό των Ελλόνων (2021), Ερώτηςη, Υ. Μπακαδόμα, , https://bit.ly/3cDa1C9
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των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ τησ αγορϊσ ενϋργειασ, τα
χρηματοδοτικϊ εργαλεύα, καθώσ και την ευρϑτερη πολιτικό ςτόριξη για την ανϊπτυξό τουσ.
Ειδικϐτερα προτεύνονται τα εξόσ:
1. Επιδϐτηςη τμόματοσ του κϐςτουσ εγκατϊςταςησ ϋργων ΑΠΕ για τισ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ χαρακτόρα (εύτε ΟΣΑ εύτε φυςικών προςώπων) που ϋχουν
κεντρικϐ ςτϐχο την κϊλυψη ιδύων αναγκών με ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ.
2. υμπερύληψη των ενεργειακών κοινοτότων διακριτϊ ςτουσ δικαιοϑχουσ του αναπτυξιακοϑ
νϐμου, ςτο πρϐτυπο του ΠΔΑΜ 2021-2027, ώςτε να ενιςχυθεύ η ςυμμετοχό των πολιτών
ςτη δύκαιη ενεργειακό μετϊβαςη και να καταπολεμηθεύ παρϊλληλα η ενεργειακό φτώχεια.
3. Προςδιοριςμϐσ ελϊχιςτησ ςταθερόσ κατανομόσ των ετόςιων πϐρων απϐ τον
πλειςτηριαςμϐ δικαιωμϊτων CO2 για την αξιοπούηςό τουσ ςτη βϊςη των προτεραιοτότων
των Εδαφικών χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) και του αντύςτοιχου Προγρϊμματοσ
Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) με ϋμφαςη ςτισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ.
4. Άμεςη ενεργοπούηςη των όδη διαθϋςιμων πϐρων του 2018 που προορύζονται για τισ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, με την ϋκδοςη πρϐςκληςησ απϐ το
Πρϊςινο Σαμεύο για την αξιοπούηςη κονδυλύου ϑψουσ €3.5 εκ. απϐ τα ϋςοδα δημοπρϊτηςησ
CO2 του 2018 . Αντύςτοιχη πρϐςκληςη θα πρϋπει να δημοςιευτεύ και για τουσ πϐρουσ των
επϐμενων ετών με ςημαντικϊ μεγαλϑτερο ποςϐ, καθώσ τα €3.5εκ. εύναι ανεπαρκό για
περιςςϐτερα απϐ τϋςςερα (4) με πϋντε (5) ϋργα τησ τϊξησ του 1 MW.
5. Δημιουργύα αναπτυξιακοϑ ταμεύου (ό ενδιϊμεςου φορϋα) ειδικϊ για ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ, ώςτε να διευκολϑνει την πρϐςβαςη ςτον δανειςμϐ, την παροχό εγγυόςεων, την
κϊλυψη του κϐςτουσ ςυμμετοχόσ ςτισ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ, και την επιχορόγηςη
του κϐςτουσ τησ προκαταρκτικόσ φϊςησ των ϋργων.
6. υμμετοχό των πολιτών ςτα μεγϊλα ϋργα ΑΠΕ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ που υλοποιοϑνται
απϐ μεγϊλεσ εταιρύεσ ϐπωσ η ΔΕΗ, μϋςω μετοχοπούηςησ των ϋργων αυτών και προςφορϊσ
τμόματοσ των μετοχών για αγορϊ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ.
7. Αναβϊθμιςη των δικτϑων και δϋςμευςη επαρκοϑσ ηλεκτρικοϑ χώρου για τισ ςυνδϋςεισ των
ενεργειακών κοινοτότων, ώςτε να μην διακινδυνεϑεται η υλοπούηςη των ϋργων των
ενεργειακών κοινοτότων. Να δοθεύ προτεραιϐτητα ςτα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων
των ΟΣΑ και των πολιτών που ςτοχεϑουν ςτην κϊλυψη ιδύων αναγκών και να
εξαςφαλιςτεύ για αυτϊ επαρκόσ «ηλεκτρικϐσ χώροσ» και αντύςτοιχα ικανό ϋκταςη για την
εγκατϊςταςη των φωτοβολταώκών ςταθμών ςτισ Ζώνεσ Απολιγνιτοπούηςησ.
8. Θϋςπιςη ςυγκεκριμϋνων ποςοτικών ςτϐχων για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτο υπϐ
αναθεώρηςη Εθνικϐ χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ).
9. Άμεςη ενςωμϊτωςη των Οδηγιών για την προώθηςη τησ χρόςησ ενϋργειασ απϐ
ανανεώςιμεσ πηγϋσ (Οδηγύα 2018/2001, REDII) και για τουσ κοινοϑσ κανϐνεσ για την
εςωτερικό αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (Οδηγύα 2019/944, IEMD), ώςτε να παϑςει η
αβεβαιϐτητα για τισ ενδεχϐμενεσ μορφϋσ των ενεργειακών κοινοτότων και να μπορϋςουν
να αναπτυχθοϑν περαιτϋρω ςε ςταθερϐ θεςμικϐ περιβϊλλον.

Θεοδοςύου Ι. (11.02.2022), Κρατικϋσ ενιςχϑςεισ και ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ: Η ενϋργεια ςτουσ πολύτεσ,
https://bit.ly/3PSAx8U
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10. Διαμϐρφωςη ειδικοϑ πλαιςύου για τη διεξαγωγό ανταγωνιςτικών διαδικαςιών για ϋργα
ΑΠΕ που θα περιλαμβϊνουν αποκλειςτικϊ και μϐνο ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ
εξαςφαλύζοντασ ύςουσ ϐρουσ ανταγωνιςμοϑ.
11. Δημιουργύα κϐμβου πληροφϐρηςησ για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ απϐ το ΤΠΕΝ. κοπϐσ
αυτοϑ εύναι η ενύςχυςη του θεςμοϑ μϋςα απϐ τη ςυγκϋντρωςη και δημοςύευςη ςτοιχεύων
για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ και η διαμϐρφωςη προτϊςεων (ενδεικτικϊ για ςχόματα
ενύςχυςησ, επιχειρηματικϊ μοντϋλα, θεςμικϋσ αλλαγϋσ κϊ), η παροχό ϊμεςησ
πληροφϐρηςησ για ϐλεσ τισ θεςμικϋσ εξελύξεισ και η επύλυςη προβλημϊτων που
ανακϑπτουν.
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