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ύνοψη 

Η ανϊλυςη για τισ ενεργειακϋσ  κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ςτηρύχθηκε ςτα 

δεδομϋνα του Γενικοϑ Εμπορικοϑ Μητρώου (ΓΕΜΗ) 1 και του Διαχειριςτό του Ελληνικοϑ Δικτϑου 

Διανομόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ)2 για τον Νοϋμβριο του 2022, και αποτελοϑν ςυνϋχεια 

των αντύςτοιχων αναλϑςεων του Green Tank3. Σα κυριϐτερα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ 

ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

 

                                                             
1  ΓΕΜΗ, 2021, https://bit.ly/3ozJsQN  
2 ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςϑνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ αρμοδιϐτητασ ΔΕΔΔΗΕ (Νοεμβριοσ 2022) 
https://bit.ly/303PJMj  
3 The Green Tank, Νοϋμβριοσ 2021, Αναςκϐπηςη εξελύξεων: Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ 
περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ, https://bit.ly/3NXsVRF  
The Green Tank, Μϊιοσ 2022, Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ 
Ελλϊδασ, Αναςκϐπηςη #2, https://bit.ly/3WclTwo  

https://bit.ly/3ozJsQN
https://bit.ly/303PJMj
https://bit.ly/3NXsVRF
https://bit.ly/3WclTwo
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1. Σον Νοϋμβριο του 2022 ςτην Ελλϊδα υπϊρχουν 1,406 ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, 

καταγρϊφοντασ αϑξηςη 36% ςε ςχϋςη με τον Νοϋμβριο του 2021. Οι ενεργειακϋσ αυτϋσ 

κοινϐτητεσ ϋχουν καταθϋςει 6,014 αιτόματα ϋργων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη καθώσ και 

ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ, με ςυνολικό ιςχϑ 4,754.2 MW, ςημειώνοντασ 

αϑξηςη κατϊ 11.7% ςτην αιτοϑμενη ιςχϑ κατϊ τη διϊρκεια του τελευταύου ϋτουσ. 

 

2. τη χαμηλό και μϋςη τϊςη, τον Νοϋμβριο του 2022 καταγρϊφονται 799.54 MW 

εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων ςτην επικρϊτεια που 

αποτελούν το 14% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ ϋργων ΑΠΕ, και αντιςτοιχοϑν 

ςε αϑξηςη 71.4% ςε ςχϋςη με τον Νοϋμβριο του 2021 (466.5 MW).  

 

3. Ωςτϐςο, η εγκατεςτημϋνη ιςχύσ ϋργων ΑΠΕ εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού από 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ εύναι μόλισ 3,17 MW, πολϑ μικρϐτερη, δηλαδό, ςε ςχϋςη με αυτό 

απϐ ϋργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη. υνεπώσ, ωσ τώρα το 

εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για την αποκϐμιςη κερδών απϐ 

την πώληςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και ϐχι για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών. 

 

4. τη διϊρκεια τησ ενεργειακόσ κρύςησ οι πολύτεσ ςτρϋφονται ςτισ ΑΠΕ και την 

αυτοπαραγωγό, εύτε ατομικϊ, εύτε ςυλλογικϊ. Οι αιτόςεισ ςϑνδεςησ ϋργων ΑΠΕ με 

ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ (net metering) αυξόθηκαν απϐ 4,476 και ιςχϑ 260.27 MW τον 

Νοϋμβριο του 2021 ςε 11,503 αιτόςεισ ιςχϑοσ 779,4 MW τον Νοϋμβριο του 2022 (+157% ςτο 

πλόθοσ και +199.5% ςτην ιςχϑ). Επιπλϋον, τα αιτόματα ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ (virtual net metering) απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ και ϊλλουσ φορεύσ αυξόθηκαν 

απϐ 499 και ιςχϑ 90.78 MW τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 811 αιτόςεισ ιςχϑοσ 218.18 MW τον 

Νοϋμβριο του 2022 (+62,5% ςτο πλόθοσ και +140.3% ςτην ιςχϑ).  

 

5. Σο ποςοςτό όλων των ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων που ϋχουν όδη ηλεκτριςτεύ 

εύναι χαμηλό αναδεικνύοντασ το πρόβλημα επαρκούσ ηλεκτρικού χώρου ςτο δύκτυο 

(802.71 MW επύ ςυνϐλου αιτημϊτων ιςχϑοσ 4,754.2 MW). Ειδικϊ ϐμωσ ςτα ϋργα εικονικοϑ 

ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, το ποςοςτϐ τησ ηλεκτριςμϋνησ ιςχϑοσ 

εύναι μϐλισ 3,6% (3,17 MW επύ ςυνϐλου 86,99 MW), και πολϑ χαμηλϐτερο απϐ το αντύςτοιχο 

για ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη (17.1% ό 799.5 MW επύ ςυνϐλου 

4,667.2 MW). 

 

6. Σο πρόβλημα διαθεςιμότητασ δικτύου για ϋργα ενεργειακών κοινοτότων εικονικού 

ενεργειακού ςυμψηφιςμού επιδεινώθηκε την περύοδο Νοεμβρύου 2021 – Νοεμβρύου 

2022. Ειδικϐτερα, οι αιτόςεισ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ που απορρύφθηκαν απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ αυξόθηκαν απϐ 

τϋςςερεισ (4) τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 72 τον Νοϋμβριο του 2022 και αποτελοϑν το 49% των 

αιτόςεων για το 2022. Αντύςτοιχα οι αιτόςεισ που απορρύφθηκαν ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη 

αυξόθηκαν απϐ 2,137 επύ ςυνϐλου αιτόςεων 5,370 (39.7%%) τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 2,735 

επύ ςυνϐλου αιτόςεων 5,867 (46.6%) τον Νοϋμβριο του 2022. Δεδομϋνου ϐτι η εγκατεςτημϋνη 

ιςχϑσ των ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (3.17 MW) υπολεύπεται ςημαντικϊ απϐ 
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την αντύςτοιχη ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη (799.64 MW), εύναι κρύςιμο απϐ εδώ και ςτο εξόσ να 

δοθεύ προτεραιϐτητα ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ των ενεργειακών 

κοινοτότων. 

 

7. Ειδικϊ ςτη λιγνιτικό Δυτικό Μακεδονύα, την περύοδο Νοεμβρύου 2021- Νοεμβρύου 2022 

παρατηρεύται αυξημϋνο ενδιαφϋρον για ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ςε ςχϋςη με 

τον πανελλαδικό μϋςο όρο, Σον Νοϋμβριο του 2022, η Περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, 

εύναι δεϑτερη ςε πλόθοσ ενεργών ενεργειακών κοινοτότων (261) πανελλαδικϊ και πϋμπτη ςε 

εγκατεςτημϋνη ιςχϑ ςχετικών ϋργων (63 MW ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη και εικονικϐ 

ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ). Επύςησ, την περύοδο Νοεμβρύου 2021 – Νοεμβρύου 2022 

καταγρϊφεται 14% αϑξηςη αιτόςεων ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων, ενώ το αντύςτοιχο 

ποςοςτϐ ςτην επικρϊτεια εύναι 9%, γεγονϐσ που αναδεικνϑει το αυξημϋνο ενδιαφϋρον των 

πολιτών για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην αγορϊ ενϋργειασ. Ακϐμα μεγαλϑτερη ϐμωσ εύναι η 

αϑξηςη του ενδιαφϋροντοσ για την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών αναγκών απϐ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ μϋςω του εργαλεύου του εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ, ϐπου μϋςα ςε ϋνα 

χρϐνο καταγρϊφεται αϑξηςη του αριθμοϑ των ςχετικών αιτόςεων απϐ 9 τον Νοϋμβριο του 

2021 ςε 31 το Νοϋμβριο του 2022 (+244%), ποςοςτϐ αϑξηςησ πολϑ μεγαλϑτερο του 

πανελλαδικοϑ μϋςου ϐρου.  

 

8. Η δυναμικό των ενεργειακών κοινοτότων ςτην Περιφερειακό Ενότητα Αρκαδύασ εύναι 

ςαφώσ αςθενϋςτερη ςυγκριτικϊ με τισ λιγνιτικϋσ περιφερειακϋσ ενότητεσ τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ την ύδια περύοδο. υνολικϊ ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022 εύχαν ιδρυθεύ 21 

ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Αρκαδύα, και μϐλισ 2 απϐ αυτϋσ ςτη Μεγαλϐπολη. Η ηλεκτριςμϋνη 

ιςχϑσ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην Αρκαδύα ςε διϊςτημα 

ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021- Νοϋμβριοσ 2022) τριπλαςιϊςτηκε (5.29 MW απϐ 9 ϋργα). Κανϋνα 

απϐ αυτϊ τα ϋργα ϐμωσ δεν βρύςκεται ςτην περιοχό τησ λιγνιτικόσ Μεγαλϐπολησ. Όςον αφορϊ 

ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ϋωσ τον Νοϋμβριο 

του 2022, δεν καταγρϊφεται κανϋνα αύτημα.  

 

9. Σο τελευταύο εξϊμηνο χρηματοδοτόθηκε μύα μόνο ενεργειακό κοινότητα κοινωφελούσ 

ςκοπού (Ενεργειακό Κοινϐτητα Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Σοπικών Οργανιςμών 

Έγγειων Βελτιώςεων) με €3 εκ. απϐ τα ϋςοδα δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων διοξειδύου του 

ϊνθρακα του 2019 που διοχετεϑονται μϋςω του Πρϊςινου Σαμεύου.  

 

10. Καμύα αλλαγό ςτο θεςμικό πλαύςιο των ενεργειακών κοινοτότων δεν ϋλαβε χώρα. 

Ωςτϐςο την επϐμενη περύοδο αναμϋνεται η ενςωμϊτωςη ςτο εθνικϐ δύκαιο δϑο ςχετικών 

ευρωπαώκών Οδηγιών (Οδηγύα 2018/2001 για τισ ΑΠΕ και Οδηγύα 2019/944 για την 

εςωτερικό αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ).  

 

 

 



 
 

6 
 

Ειςαγωγό  

Η ανϊλυςη για τισ ενεργειακϋσ  κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ςτηρύχθηκε ςτα 

δεδομϋνα του Γενικοϑ Εμπορικοϑ Μητρώου (ΓΕΜΗ)4 και του Διαχειριςτό του Ελληνικοϑ Δικτϑου 

Διανομόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ)5 για τον Νοϋμβριο του 2022, και αποτελεύ ςυνϋχεια των 

αντύςτοιχων αναλϑςεων του Green Tank6. 

 

Σα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων εύναι δϑο ειδών: α) ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ, που αποςκοποϑν ςτην κϊλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τησ 

ενεργειακόσ κοινϐτητασ, και β) ϋργα Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (ΑΠΕ) ςτη χαμηλό και μϋςη 

τϊςη που ςυμμετϋχουν ςτην αγορϊ των ΑΠΕ. Επιπλϋον, οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ πολιτών μη 

κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα και οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (εύτε εύναι 

κερδοςκοπικοϑ εύτε μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα βϊςει τησ δυνατϐτητασ που δύνει ο ιδρυτικϐσ 

νϐμοσ - ν.4513/2018 - των ενεργειακών κοινοτότων) κατϊ κϑριο λϐγο αποςκοποϑν ςτην 

κοινωφϋλεια και αξιοποιοϑν ςυνόθωσ τον εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ για την κϊλυψη ιδύων 

ενεργειακών αναγκών. Αντύθετα, οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα που 

δραςτηριοποιοϑνται ςυνόθωσ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη αποδύδουν ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ τα 

οικονομικϊ οφϋλη απϐ την πώληςη τησ παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτην αγορϊ.  

 

Αρχικϊ παρουςιϊζονται βαςικϊ ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με το πλόθοσ και την ιςχϑ και για 

τα δϑο εύδη ϋργων ενεργειακών κοινοτότων (χαμηλό - μϋςη τϊςη και εικονικϐσ ενεργειακϐσ 

ςυμψηφιςμϐσ) τϐςο ςε επύπεδο επικρϊτειασ ϐςο και ανϊ περιφϋρεια. Ακολουθεύ ξεχωριςτό 

ανϊλυςη για τα ϋργα ςτη χαμηλό - μϋςη τϊςη, που εύναι κυρύωσ κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, και για 

τα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ που εύναι κυρύωσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα 

ςτοχεϑοντασ ςτη κϊλυψη ύδιων ενεργειακών αναγκών. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτα αντύςτοιχα 

ςτοιχεύα των λιγνιτικών περιοχών. Ακϐμη, εξετϊζεται η εξϋλιξη τησ αυτοπαραγωγόσ ατομικϊ και 

ςυλλογικϊ μϋςω των ενεργειακών κοινοτότων7 κατϊ τη διϊρκεια του τελευταύου ϋτουσ μεςοϑςησ 

τησ ενεργειακόσ κρύςησ. Επιπλϋον, καταγρϊφονται οι πρϐςφατεσ εξελύξεισ ςχετικϊ με τα 

χρηματοδοτικϊ μϋςα για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, και ςυνοψύζονται οι ςχετικϋσ ερωτόςεισ που 

κατατϋθηκαν ςτο πλαύςιο του κοινοβουλευτικοϑ ελϋγχου καθώσ και οι αντύςτοιχεσ απαντόςεισ. 

                                                             
4  ΓΕΜΗ, 2021, https://bit.ly/3ozJsQN  
5 ΔΕΔΔΗΕ, Αρχεύο Αιτόςεων ςϑνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ αρμοδιϐτητασ ΔΕΔΔΗΕ (Νοϋμβριοσ 2022) 
https://bit.ly/303PJMj  
6 The Green Tank, Νοϋμβριοσ 2021, Αναςκϐπηςη εξελύξεων: Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ λιγνιτικϋσ 
περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ, https://bit.ly/3NXsVRF  
The Green Tank, Μϊιοσ 2022, Οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ 
Ελλϊδασ, Αναςκϐπηςη #2, https://bit.ly/3WclTwo  
7 την αυτοπαραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ αξιοποιοϑνται τα εργαλεύα του ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (net- 
metering) και εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (virtual net metering). Βϊςει τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ 
ο εικονικϐσ ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ μϐνο απϐ ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ πολιτών 
και νομικών προςώπων, ϐπωσ αγρϐτεσ, νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου/ιδιωτικοϑ δικαύου που επιδιώκουν 
κοινωφελεύσ ό ϊλλουσ δημοςύου ενδιαφϋροντοσ ςκοποϑσ γενικόσ ό τοπικόσ εμβϋλειασ (ςχολικϊ 
ςυγκροτόματα, εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα κ.λπ.) και ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Για ϐλουσ τουσ υπϐλοιπουσ, ϐπωσ 
μεμονωμϋνουσ πολύτεσ και επιχειρόςεισ, εφαρμϐζεται οι ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ. Η αυτοπαραγωγό 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μϋςω ενεργειακών κοινοτότων αποτελεύ ϋναν τρϐπο παραγωγόσ και κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ ςυλλογικϊ, και ωσ εκ τοϑτου ςτο παρϐν κεύμενο την αναφϋρουμε ωσ ςυλλογικό αυτοπαραγωγό 
ενϋργειασ.  

https://bit.ly/3ozJsQN
https://bit.ly/303PJMj
https://bit.ly/3NXsVRF
https://bit.ly/3WclTwo
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Σϋλοσ, παρουςιϊζονται επιγραμματικϊ προτϊςεισ για την ενύςχυςη του θεςμοϑ των ενεργειακών 

κοινοτότων ςτο πλαύςιο τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. 

Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςε αριθμούσ 

 

Επικράτεια 

Σον Νοϋμβριο του 2022, βϊςει των ςτοιχεύων του Γενικοϑ Εμπορικοϑ Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), οι 

ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ εύναι 1,406, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 61 

κοινοτότων που εύναι προεγγεγραμμϋνεσ8, ενώ ϋχουν διαγραφεύ και εκκαθαριςτεύ 138 ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ.  

 

υγκριτικϊ με τισ 1,036 ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τον Νοϋμβριο του 2021 ςημειώθηκε 

αϑξηςη 36%, ενώ ςε ςχϋςη με τισ 1,258 ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τον Μϊιο του 2022, 

παρατηρεύται αϑξηςη 12%. Η εξϋλιξη του πλόθουσ των ενεργών ενεργειακών κοινοτότων το 

τελευταύο εξϊμηνο (Μϊιοσ – Νοϋμβριοσ 2022) και η κατανομό τουσ ςτισ 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ 

παρουςιϊζονται ςτο Διϊγραμμα 1.  

 

 

 

                                                             
8 Ωσ ενεργϋσ κοινϐτητεσ νοοϑνται αυτϋσ που καταγρϊφονται ςτο ΓΕΜΗ ωσ ενεργϋσ και προεγγεγραμμϋνεσ. 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 κ.ϊ.).  
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Διϊγραμμα 1: Κατανομό ενεργών ενεργειακών κοινοτότων ανϊ Περιφϋρεια  (Νοϋμβριοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 

2022) 

 

Η κατϊταξη των Περιφερειών ωσ προσ το πλόθοσ των ενεργειακών κοινοτότων που ϋχουν 

ςυςταθεύ ςτα ϐριϊ τουσ παραμϋνει η ύδια απϐ τον Νοϋμβριο του 2021 ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022. 

Ειδικϐτερα, τον Νοϋμβριο του 2022 η πλειονϐτητα των ενεργών ενεργειακών κοινοτότων 

βρύςκεται ςτην Κεντρικό Μακεδονύα (263). τη δεϑτερη θϋςη πολϑ κοντϊ βρύςκεται η Δυτικό 

Μακεδονύα (261) και ϋπονται η Δυτικό Ελλϊδα (171), η Αττικό (176) και η Θεςςαλύα (137). Παρϊ 

την αϑξηςη που παρατηρόθηκε το τελευταύο εξϊμηνο (Μϊιοσ – Νοϋμβριοσ 2022), πολϑ μικρό 

εξακολουθεύ να παραμϋνει η αξιοπούηςη του θεςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων ςτα νηςιϊ. Η 

μεγαλϑτερη ανϊπτυξη παρατηρεύται ςτην Αττικό ϐπου ςυςτϊθηκαν 38 νϋεσ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ μεταξϑ ΜαϏου και Νοεμβρύου 2022 , και ακολουθοϑν η Κρότη (21), η Ανατολικό 

Μακεδονύα – Θρϊκη (16) και η Δυτικό Μακεδονύα (15). ε διϊςτημα, ϐμωσ, ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 

2021 – Νοϋμβριοσ 2022) η μεγαλϑτερη ανϊπτυξη παρατηρόθηκε ςτη Δυτικό Μακεδονύα ϐπου 

ςυςτόθηκαν 85 νϋεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, κι ακολουθοϑν η Αττικό (58), η Δυτικό Ελλϊδα (47) 

και η  τερεϊ Ελλϊδα (40). 

 

ε ϐ,τι αφορϊ τισ αιτόςεισ ϋργων απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τϐςο ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ϐςο 

και ςτον εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ, απϐ τα ςτοιχεύα του ΔΕΔΔΗΕ προκϑπτει ϐτι τον 
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Νοϋμβριο του 2022 υπόρχαν ςυνολικϊ ςτην επικρϊτεια 6,014 αιτόςεισ ϋργων και των δϑο 

κατηγοριών με ςυνολικό ιςχϑ 4,754.2 MW, ςημειώνοντασ αϑξηςη κατϊ 11.7% ςτην αιτοϑμενη ιςχϑ 

κατϊ τη διϊρκεια του τελευταύου ϋτουσ. Ωςτϐςο μϐνο 802.7 MW απϐ αυτϊ εύχαν όδη ηλεκτριςτεύ. 

το Διϊγραμμα 2 παρουςιϊζεται η κατανομό αυτόσ τησ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ςτισ 13 

Περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 

 

 
 

Διϊγραμμα 2: Κατανομό ιςχϑοσ εγκατεςτημϋνων ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ανϊ Περιφϋρεια 

(Νοϋμβριοσ 2021- Νοϋμβριοσ 2022)  

 

Παρατηρεύται ϐτι η Κεντρικό Μακεδονύα παραμϋνει ςτην πρώτη θϋςη ςε ϐτι αφορϊ την 

εγκατεςτημϋνη ιςχϑ ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (243.6 MW). τη δεϑτερη θϋςη 

ωςτϐςο βρύςκεται η Θεςςαλύα (198.9 MW), η οπούα εύναι πϋμπτη ςτο πλόθοσ ενεργειακών 

κοινοτότων, και ακολουθοϑν η Ανατολικό Μακεδονύα - Θρϊκη (104.7 MW), η τερεϊ Ελλϊδα (67.2 

MW) και η Δυτικό Μακεδονύα (63 MW) οι οπούεσ βρύςκονται αντύςτοιχα ςτην ϋκτη, ϋβδομη και 

δεϑτερη θϋςη ϐςον αφορϊ το πλόθοσ των ενεργειακών κοινοτότων τον Νοϋμβριο του 2022.  

 

Σο διϊςτημα ΜαϏου – Νοεμβρύου 2022 η μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτην εγκατεςτημϋνη ιςχϑ ϋργων 

ενεργειακών κοινοτότων παρατηρόθηκε ςτην Περιφϋρεια τησ Θεςςαλύασ (41.5 MW) και 
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ακολουθοϑν οι Περιφϋρειεσ Ανατολικόσ Μακεδονύασ – Θρϊκησ (37.8 MW) και Κεντρικόσ 

Μακεδονύασ (23.7MW). Αντύςτοιχα, ςε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 2022) η 

μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτην εγκατεςτημϋνη ιςχϑ παρατηρόθηκε ςτην Περιφϋρεια Θεςςαλύασ (98,7 

MW) κι ακολουθοϑν οι Περιφϋρειεσ Κεντρικόσ Μακεδονύασ (44.2 MW) και Ανατολικόσ Μακεδονύασ 

– Θρϊκησ (41.3 MW). 

Έργα ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη 

Σα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη ακολουθοϑν τη γενικϐτερη ανοδικό 

πορεύα των ϋργων ΑΠΕ ςυνολικϊ ςτην επικρϊτεια. Ειδικϐτερα, το Διϊγραμμα 3 απεικονύζει τη 

χρονικό εξϋλιξη του πλόθουσ και τησ ιςχϑοσ των αιτόςεων ςϑνδεςησ και των ηλεκτριςμϋνων ϋργων 

ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ απϐ το 2018 που θεςμοθετόθηκαν ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022.  

 

 
 

Διϊγραμμα 3: Φρονικό εξϋλιξη του πλόθουσ και τησ ιςχϑοσ ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό 

και μϋςη τϊςη ςτην Ελλϊδα (2018-2022) 

 

Σον Νοϋμβριο του 2022 το ςϑνολο των αιτόςεων ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτη 

χαμηλό και μϋςη τϊςη όταν 5,867, καταγρϊφοντασ μια αϑξηςη τησ τϊξησ του 9% κατϊ τη διϊρκεια 

του τελευταύου χρϐνου (Νοϋμβριοσ 2021-Νοϋμβριοσ 2022), πολϑ μικρϐτερη τησ μϋγιςτησ αϑξηςησ 

κατϊ 731% που παρατηρόθηκε μεταξϑ επτεμβρύου 2019 και Ιουνύου 2020.  
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Η αντύςτοιχη ςυνολικό ιςχϑσ τον Νοϋμβριο του 2022 όταν 4,667.2MW, αυξημϋνη κατϊ 10.2% ςε 

ςχϋςη με τον Νοϋμβριο του 2021 και πϊλι μακριϊ απϐ τον μϋγιςτο ρυθμϐ αϑξηςησ τησ αιτοϑμενησ 

ιςχϑοσ κατϊ 1,219% που ςημειώθηκε μεταξϑ Ιουλύου 2020 και Νοεμβρύου 2021. Επιπλϋον, η ιςχϑσ 

αυτό αντιπροςωπεϑει το 18.8% τησ ιςχϑοσ των αιτόςεων ςϑνδεςησ των ϋργων ΑΠΕ ςυνολικϊ ςτη 

χαμηλό και μϋςη τϊςη (24,807.7 MW). Σον Μϊιο του 2022 το ποςοςτϐ αυτϐ όταν 18.6%, γεγονϐσ 

που δεύχνει ςταθερϐτητα ςτη ςυμπϐρευςη ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ με τα υπϐλοιπα 

ϋργα ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη.  

 

Απϐ τη ςυνολικό ιςχϑ των αιτόςεων ϋργων ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ηλεκτριςμϋνο εύναι το 

17.1% ό 799.54 MW, τα οπούα αντιπροςωπεϑουν και το 14.2% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ 

ιςχϑοσ ϋργων ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην Ελλϊδα (5,633ΜW). Η ιςχϑσ των 

ηλεκτριςμϋνων ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτότων καταγρϊφει αϑξηςη 71.4% ςυγκριτικϊ με τον 

Νοϋμβριο 2021 (466.5 MW) και 30.5% ςε ςχϋςη με τον Μϊιο του 2022 (612.8 MW). Αξιοςημεύωτο 

εύναι το γεγονϐσ ϐτι οι ρυθμού αυτού αϑξηςησ για τα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων εύναι 

μεγαλϑτεροι ςε ςχϋςη με τουσ αντύςτοιχουσ γενικϊ για ϋργα ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη 

(28.7% ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο 2021 και 10.4% ςε ςχϋςη με τον Μϊιο του 2022). 

 

Όςον αφορϊ την πορεύα των αιτόςεων ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό - μϋςη τϊςη 

ενδιαφϋρον παρουςιϊζει το γεγονϐσ ϐτι τον Νοϋμβριο του 2021 απϐ τισ ςυνολικϊ 5,370 αιτόςεισ 

ςτην επικρϊτεια οι 2,137 (39.7%), απορρύφθηκαν απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ, ενώ 

745 αιτόςεισ (13.8%) ακυρώθηκαν9. Η κατϊςταςη επιδεινώθηκε τον τελευταύο χρϐνο καθώσ τον 

Νοϋμβριο του 2022 ςε ςϑνολο 5,867 αιτόςεων οι 2,735 ( 46.6%) απορρύφθηκαν απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ 

λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ, ενώ 1,367 αιτόςεισ (23.2%) ακυρώθηκαν. Απϐ τα παραπϊνω φαύνεται 

ϐτι τα ϋργα των ενεργειακών κοινοτότων που απορρύπτονται απϐ τον Διαχειριςτό λϐγω 

αδυναμύασ ςϑνδεςησ αυξϊνονται, αναδεικνϑοντασ την επεύγουςα ανϊγκη επύλυςησ του ζητόματοσ 

διαθεςιμϐτητασ του δικτϑου.  

 

Εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψηφιςμόσ 

Η χρονικό εξϋλιξη τησ αξιοπούηςησ του θεςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων απϐ τουσ πολύτεσ για 

κϊλυψη ιδύων αναγκών ςε ηλεκτρικό ενϋργεια μϋςω του εργαλεύου του εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ (virtual net metering) παρουςιϊζεται ςτο Διϊγραμμα 4.  

 

                                                             
9 τα ςτοιχεύα του ΔΕΔΔΗΕ καταγρϊφεται η ημερομηνύα κατϊ την οπούα ο Διαχειριςτόσ απαντϊει ςτην 
αύτηςη του ϋργου γνωςτοποιώντασ αδυναμύα ςϑνδεςησ, δύχωσ ϐμωσ να καταγρϊφεται η ςχετικό 
αιτιολϐγηςη. Επύςησ καταγρϊφεται η ημερομηνύα ακϑρωςησ μιασ αύτηςησ καθώσ και η ςχετικό αιτιολογύα. Η 
αιτιολϐγηςη τησ ακϑρωςησ τησ αύτηςησ αφορϊ ακϑρωςη εύτε απϐ τον ύδιο τον παραγωγϐ, εύτε απϐ τον 
ΔΕΔΔΗΕ, εύτε λϐγω μη πληρωμόσ τησ ςϑμβαςησ ςϑνδεςησ ό παραβϐλου εξϋταςησ, εύτε εύναι αυτοδύκαιη η 
λόξη ιςχϑοσ Οριςτικόσ Προςφορϊσ ϑνδεςησ λϐγω μη προςκϐμιςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ, εύτε λϐγω 
κατϊτμηςησ χώρου/ ιςχϑοσ. 



 
 

12 
 

 
 

Διϊγραμμα 4: Φρονικό εξϋλιξη πλόθουσ και ιςχϑοσ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ενεργειακών 

κοινοτότων ςτην Ελλϊδα (2018-2022) 

 

Σον τελευταύο χρϐνο, κι ακϐμα περιςςϐτερο το τελευταύο εξϊμηνο, παρατηρεύται εκτϐξευςη των 

αιτόςεων για ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ςτην επικρϊτεια, τϐςο απϐ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ ϐςο και απϐ ϊλλουσ φορεύσ (αγρϐτεσ, Δόμοι, νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου/ιδιωτικοϑ 

δικαύου κϊ). Ειδικϐτερα οι αιτόςεισ για εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ απϐ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ αυξόθηκαν απϐ 28 τον Νοϋμβριο του 2021 και 53 τον Μϊιο του 2022 ςε 147 τον 

Νοϋμβριο του 2022 (+177% και +425% αντύςτοιχα) και η αιτοϑμενη ιςχϑσ αυξόθηκε την ύδια 

περύοδο απϐ 18.9 MW και 24.9 MW ςε 86.9 MW (+31.3% και +358% αντύςτοιχα) . Πρϐκειται για 

μια αϑξηςη πολϑ μεγαλϑτερη απϐ την αντύςτοιχη ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτη διϊρκεια του 

τελευταύου ϋτουσ (+9% ςτισ αιτόςεισ και +10.2% ςτην αιτοϑμενη ιςχϑ).  

 

Ωςτϐςο, η ςυνολικό ιςχϑσ των αιτόςεων ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ 

ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ τον Νοϋμβριο του 2022 όταν μϐλισ 87 MW, δϑο τϊξεισ μεγϋθουσ μικρϐτερη 

απϐ την αντύςτοιχη ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη (4.667,2 MW).  

 

Επιπλϋον, το ποςοςτϐ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ 

που εύναι ηλεκτριςμϋνα κινεύται ςε πολϑ χαμηλϊ επύπεδα. Σο τελευταύο εξϊμηνο ηλεκτρύςτηκαν 

μϐλισ τρύα (3) επιπλϋον τϋτοια ϋργα ιςχϑοσ 2.02 MW. Έτςι, τον Νοϋμβριο του 2022 υφύςτανται 
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ςυνολικϊ οκτώ (8) ηλεκτριςμϋνα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ενεργειακών 

κοινοτότων που αντιςτοιχοϑν ςε 3.17 MW. Η ιςχϑσ αυτό αποτελεύ το 3,6% τησ ςυνολικόσ ιςχϑοσ 

των αιτόςεων ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ϋνα 

ποςοςτϐ πολϑ χαμηλϐτερο απϐ το αντύςτοιχο 17,1% ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη (799,5 MW 

εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ επύ ςυνϐλου 4.667.2 MW). 

 

το Διϊγραμμα 5 παρουςιϊζεται η κατανομό των αιτόςεων για ϋργα ΑΠΕ εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτισ 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ για την περύοδο 2018 -

2022. Σον Νοϋμβριο του 2022 η Περιφϋρεια με τη μεγαλϑτερη ζότηςη για τϋτοιου εύδουσ ϋργα εύναι 

η Δυτικό Ελλϊδα (33 αιτόςεισ), η οπούα μϋχρι τϐτε δεν εύχε κανϋνα αύτημα για ϋργο εικονικοϑ 

ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ. Ακολουθεύ η Δυτικό Μακεδονύα με 31 

αιτόςεισ και η Κεντρικό Μακεδονύα με 20 αιτόςεισ. υγκριτικϊ με τον Μϊιο του 2022, η Περιφϋρεια 

που παρουςιϊζει τη μεγαλϑτερη ποςοςτιαύα αϑξηςη αιτόςεων, εύναι η τερεϊ Ελλϊδα με 275%, 

ενώ η Περιφϋρεια με τη μικρϐτερη αϑξηςη εύναι η Κεντρικό Μακεδονύα (+43%).  

 

 
 

Διϊγραμμα 5: Αιτόςεισ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ ΕΚΟΙΝ ανϊ Περιφϋρεια (2018-2022) 

 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι τον Νοϋμβριο του 2021 απϐ τισ 28 αιτόςεισ πανελλαδικϊ για ϋργα 

εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ οι 4 (14.3%) απορρύφθηκαν απϐ 
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τον ΔΕΔΔΗΕ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ και οι 9 (32%) ακυρώθηκαν. Όπωσ και ςτα ϋργα 

ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη, οι δυςκολύεσ ςτη ςϑνδεςη 

πολλαπλαςιϊςτηκαν τον τελευταύο χρϐνο με αποτϋλεςμα τον Νοϋμβριο του 2022 απϐ τισ 147 

αιτόςεισ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων για εικονικϐ ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ οι 72 (49%) να 

απορριφθοϑν απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ και οι 18 να ακυρωθοϑν (12.2%). 

Ειδικϐτερα, ςτη Δυτικό Ελλϊδα που κατϋγραψε και τον μεγαλϑτερο αριθμϐ αιτόςεων για το 2022 η 

πλειονϐτητα ϋχει όδη απορριφθεύ απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ. υγκεκριμϋνα, απϐ 

τα 33 αιτόματα ενεργειακών κοινοτότων τα 32 ϋχουν λϊβει γνωςτοπούηςη αδυναμύασ ςϑνδεςησ. 

Επύςησ, ςτη Δυτικό Μακεδονύα που εύναι δεϑτερη ςτισ αιτόςεισ ϋργων, απϐ τισ 31 αιτόςεισ οι 19 

ϋχουν απορριφθεύ λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ και 2 ϋχουν ακυρωθεύ.  

 

Σα παραπϊνω αναδεικνϑουν το ςημαντικϐ πρϐβλημα ϋλλειψησ του αναγκαύου διαθϋςιμου 

ηλεκτρικοϑ χώρου για ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, το 

οπούο επιδεινώθηκε ςημαντικϊ ςε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ. Σα ϋργα αυτϊ αντιμετωπύζουν πλϋον 

αντύςτοιχο πρϐβλημα ςϑνδεςησ ςτο δύκτυο με τα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και 

μϋςη τϊςη (46.6% απϐρριψη λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ τον Νοϋμβριο του 2022). Δεδομϋνου ϐτι η 

εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (3.17 MW) υπολεύπεται 

ςημαντικϊ απϐ την αντύςτοιχη ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη (799.64 MW), εύναι κρύςιμο απϐ εδώ και 

ςτο εξόσ να δοθεύ προτεραιϐτητα ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ των ενεργειακών 

κοινοτότων. 

 

Λιγνιτικέσ περιοχέσ 

Εςτιϊζοντασ τώρα ςτην εξϋλιξη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, 

διαπιςτώνεται, βϊςει των ςτοιχεύων του Γ.Ε.ΜΗ., ϐτι τον Νοϋμβριο του 2022 ανϋρχονται ςε 261 

ςτη Δυτικό Μακεδονύα και ςε 21 ςτην Αρκαδύα. Η κατανομό καθώσ και η εξϋλιξό τουσ φαύνεται 

ςτον παρακϊτω Πύνακα 1: 

 

 
Πύνακασ 1:  

Πλόθοσ ενεργών ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ περιφερειακϋσ ενότητεσ 
 

Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ    

 Γρεβενϊ Υλώρινα Κοζϊνη Καςτοριϊ Σύνολο 

Νοϋμβριοσ 2021 2 63 103 8 176 

Μϊιοσ 2022 15 86 137 8 246 

Νοϋμβριοσ 2022 15 87 151 8 261 

      

Περιφερειακό Ενότητα Αρκαδύασ    

 Μεγαλϐπολη Σρύπολη Λοιπϋσ 
περιοχϋσ 

 Σύνολο 

Νοϋμβριοσ 2021 2 13 3  18 

Μϊιοσ 2022 2 14 3  19 

Νοϋμβριοσ 2022 2 16 3  21 
      Επεξεργαςύα ςτοιχεύων Γ.Ε.ΜΗ. (Νοϋμβριοσ 2022) 
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Απϐ τα παραπϊνω ςτοιχεύα επιβεβαιώνεται το ςυμπϋραςμα και των προηγοϑμενων αναλϑςεων 

ςχετικϊ με τη ςημαντικό διαφοροπούηςη ςτην ανϊπτυξη των ενεργειακών κοινοτότων και τα 

χαρακτηριςτικϊ αυτόσ ςε Δυτικό Μακεδονύα και Αρκαδύα. 

Δυτικό Μακεδονύα 

τη Δυτικό Μακεδονύα ςε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 2022) ιδρϑθηκαν 85 

νϋεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (αϑξηςη 48%), 57 εκ των οπούων ςτισ αμιγώσ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, ενώ 

απϐ τον Μϊιο του 2022 ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022, οι περιςςϐτερεσ νϋεσ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ 

ιδρϑθηκαν ςτην Κοζϊνη. υνεπώσ, 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 Νοϋμβριο 2022 ςτη Δυτικό Μακεδονύα η ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ των ϋργων ΑΠΕ των ενεργειακών 

κοινοτότων ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ανϋρχεται ςε 63 MW απϐ 100 ϋργα ςε ςϑνολο 782 

αιτόςεων ιςχϑοσ 630.2 MW. Σα 63 MW ηλεκτριςμϋνησ ιςχϑοσ των ϋργων των ενεργειακών 

κοινοτότων αποτελεύ το 20% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ ϋργων ΑΠΕ ςτην Περιφϋρεια 

Δυτικόσ Μακεδονύασ. Επιπλϋον, τα 682 εκκρεμό αιτόματα ςϑνδεςησ ςταθμών ΑΠΕ ενεργειακών 

κοινοτότων αποτελοϑν το 19% των ςυνολικών εκκρεμών αιτόςεων, και η ιςχϑσ τουσ (567.2MW) 

αντιςτοιχεύ ςτο 32% τησ ςυνολικόσ ιςχϑοσ εκκρεμών ϋργων ΑΠΕ ςτη χαμηλό και μϋςη τϊςη ςτην 

Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ.  

 

Αξύζει να ςημειωθεύ τα ηλεκτριςμϋνα ϋργα ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη υπερδιπλαςιϊςτηκαν (αϑξηςη 

133%) ςε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 2022) κι αντύςτοιχα αυξόθηκε η 

ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ (αϑξηςη 156%) την ύδια περύοδο. Ακϐμη, ςε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 

2021- Νοϋμβριοσ 2022) καταγρϊφεται 14% αϑξηςη αιτόςεων ϋργων ΑΠΕ ενεργειακών 

κοινοτότων ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη (απϐ 686 τον Νοϋμβριο 2021 ςε 782 τον Νοϋμβριο 2022) , 

ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτϐ ςτην επικρϊτεια εύναι 9% (απϐ 5,370 τον Νοϋμβριο 2021 ςε 5,867 τον 

Νοϋμβριο 2022). Η αϑξηςη αιτόςεων ςϑνδεςησ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων εκφρϊζει και το 

αυξημϋνο ενδιαφϋρον των πολιτών για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην αγορϊ ενϋργειασ. Ακϐμη, το 

τελευταύο εξϊμηνο (Μϊιοσ – Νοϋμβριοσ 2022) τα ηλεκτριςμϋνα ϋργα αυξόθηκαν κατϊ 45% κι 

αντύςτοιχα αυξόθηκε η εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ κατϊ 55%. 

 

Όςον αφορϊ ςτην κϊλυψη των ιδύων ενεργειακών αναγκών, τα δεδομϋνα του ΔΕΔΔΗΕ δεύχνουν 

ϐτι ςτη Δυτικό Μακεδονύα απϐ τισ 86 ςυνολικϊ αιτόςεισ ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ (ηλεκτριςμϋνα και μη) οι 31 ανόκουν ςε ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ10 με ςυνολικό ιςχϑ 

18.78MW. Ωςτϐςο απϐ αυτϊ τα ϋργα ϋχει ηλεκτριςτεύ μϐλισ 1 ϋργο ιςχϑοσ 0.03MW, ενώ απϐ τισ 

υπϐλοιπεσ 30 αιτόςεισ οι δϑο (2) ϋχουν ακυρωθεύ και οι 19 ϋχουν απορριφθεύ απϐ τον διαχειριςτό 

λϐγω αδυναμύασ ςϑνδεςησ.  

                                                             
10 Σα υπϐλοιπα αιτόματα αφοροϑν Δόμουσ, αγροτικοϑσ ςυνεταιριςμοϑσ και ϊλλα φυςικϊ και νομικϊ 
πρϐςωπα πλην ενεργειακών κοινοτότων. 
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Αρκαδύα 

υνολικϊ ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022 εύχαν ιδρυθεύ 21 ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτην Περιφερειακό 

Ενϐτητα Αρκαδύασ, και μϐλισ δϑο (2) απϐ αυτϋσ ςτη Μεγαλϐπολη. Ειδικϐτερα την περύοδο 

Νοϋμβριου 2021 – Νοεμβρύου 2022 ςτην Αρκαδύα ιδρϑθηκαν μϐλισ τρεισ (3) νϋεσ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ κι αυτϋσ μϊλιςτα ςε ϊλλουσ δόμουσ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ και ϐχι ςτη λιγνιτικό 

Μεγαλϐπολη. Η δυναμικό τουσ λοιπϐν εύναι ςαφώσ αςθενϋςτερη ςυγκριτικϊ με τισ λιγνιτικϋσ 

Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ την ύδια περύοδο.  

 

ε διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 2022) οι αιτόςεισ ςϑνδεςησ ϋργων 

ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό – μϋςη τϊςη ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ 

αυξόθηκαν μϐλισ 1,5% (66 τον Νοϋμβριο 2021 και 67 τον Νοϋμβριο 2022) ςημαντικϊ λιγϐτερο απϐ 

την επικρϊτεια, ϐπου το αντύςτοιχο ποςοςτϐ εύναι 9% (απϐ 5,370 τον Νοϋμβριο 2021 ςε 5,867 τον 

Νοϋμβριο 2022). Ωςτϐςο, η ηλεκτριςμϋνη ιςχϑσ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων ςτη χαμηλό και 

μϋςη τϊςη ςτην Αρκαδύα την ύδια περύοδο τριπλαςιϊςτηκε και τον Νοϋμβριο του 2022 ανόλθε ςε 

5.29 MW που αντιςτοιχοϑν ςε εννιϊ (9) ϋργα ςε ςϑνολο 67 αιτόςεων ιςχϑοσ 50.06 MW. Σα 5.29 

MW ηλεκτριςμϋνησ ιςχϑοσ αποτελοϑν μϐλισ το 3.5% τησ ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑσ ϋργων 

ΑΠΕ ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Αρκαδύασ. Και πϊλι κανϋνα απϐ αυτϊ τα ϋργα δεν βρύςκεται ςτην 

περιοχό τησ λιγνιτικόσ Μεγαλϐπολησ αλλϊ ςτην Σρύπολη. την περιοχό τησ Μεγαλϐπολησ δεν 

υφύςταται ακϐμα κανϋνα ολοκληρωμϋνο ϋργο ΑΠΕ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ενώ οι οκτώ (8) 

εκκρεμεύσ αιτόςεισ ςϑνδεςησ που καταγρϊφονται ϋχουν ϐλεσ ακυρωθεύ απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Όςον αφορϊ ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, ϋωσ τον 

Νοϋμβριο του 2022, δεν καταγρϊφεται καμύα αύτηςη. 

 

Ενεργειακή κρίςη και αυτοπαραγωγή ηλεκτρικήσ ενέργειασ 

Εκτϐσ απϐ την εκτϐξευςη των αιτόςεων ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ 

ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ που παρουςιϊςτηκε παραπϊνω, εντυπωςιακό όταν και η αϑξηςη τησ 

χρόςησ του εργαλεύου του εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ απϐ ϊλλουσ φορεύσ. Έτςι μεταξϑ 

Νοεμβρύου 2021 και Νοεμβρύου 2022, το πλόθοσ των αιτόςεων ϋργων εικονικοϑ ενεργειακοϑ 

ςυμψηφιςμοϑ ςυνολικϊ (και ϐχι μϐνο απϐ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ) αυξόθηκε απϐ 499 ςε 811 

(+62.5%), ενώ η αντύςτοιχη ιςχϑσ απϐ 90.78 MW ςε 218.18 MW (+140.3%).  

 

Ακϐμα μεγαλϑτερη όταν η αϑξηςη των αιτόςεων αυτοπαραγωγόσ μϋςω του μηχανιςμοϑ του 

ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ (net metering), δηλαδό τησ αυτοπαραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

μεμονωμϋνα απϐ πολύτεσ και επιχειρόςεισ. υγκεκριμϋνα οι αιτόςεισ τϋτοιων ϋργων αυξόθηκαν 

απϐ 4,476 με ιςχϑ 260.27 ΜW τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 7,894 αιτόςεισ ιςχϑοσ 479.4 MW τον 

Μϊιο του 2022, και 11,503 αιτόςεισ ιςχϑοσ 779,4 MW τον Νοϋμβριο του 2022. Πρϐκειται δηλαδό 

για μια αϑξηςη τησ τϊξησ του 157% ςτο πλόθοσ των αιτόςεων και 199.5% ςτην ιςχϑ κατϊ τη 

διϊρκεια του τελευταύου ϋτουσ, μεςοϑςησ τησ πρωτοφανοϑσ ενεργειακόσ κρύςησ.  

 

υνεπώσ η ςυνολικό εικϐνα για τα ϋργα αυτοπαραγωγόσ οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η τρϋχουςα 

ενεργειακό κρύςη οδόγηςε τουσ πολύτεσ, τισ επιχειρόςεισ και τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ ςτη χρόςη των 

ΑΠΕ για την κϊλυψη των ενεργειακών τουσ αναγκών, εύτε μϋςα απϐ την αυτοπαραγωγό ςε 
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ατομικϐ επύπεδο (ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ – εικονικϐσ ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ) εύτε μϋςα απϐ 

τη ςυλλογικό αυτοπαραγωγό (εικονικϐσ ενεργειακϐσ ςυμψηφιςμϐσ ενεργειακών κοινοτότων). Για 

τον λϐγο αυτϐ καθύςταται επιτακτικϐτερη απϐ ποτϋ η ανϊγκη ςτόριξησ τϋτοιων προςπαθειών 

διαςφαλύζοντασ πρωτύςτωσ τον αναγκαύο ηλεκτρικϐ χώρο για αυτοϑ του εύδουσ τα ϋργα. 

Χρηματοδότηςη ενεργειακών κοινοτότων 

Η μϐνη εξϋλιξη αναφορικϊ με τη χρηματοδϐτηςη των ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ εύναι η διϊθεςη εθνικών πϐρων απϐ το Πρϊςινο Σαμεύο ϑψουσ €3 εκ. ςτην ενεργειακό 

κοινϐτητα των Σοπικών Οργανιςμών Εγγεύων Βελτιώςεων τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ και τησ 

Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Οι πϐροι αυτού προόλθαν απϐ το τμόμα (6%) των εςϐδων 

πλειςτηριαςμοϑ δικαιωμϊτων εκπομπών του 2019 που διοχετεϑτηκαν ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και 

ανϋρχονταν ςε €30.567.018,30 εκ.11  

 

Οι πϐροι που προβλϋπονται για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ απϐ το Πρϐγραμμα Δύκαιησ 

Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021 - 202712 αναμϋνεται να ενεργοποιηθοϑν το επϐμενο διϊςτημα.  

Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτον κοινοβουλευτικό ϋλεγχο 

Ο θεςμϐσ των ενεργειακών κοινοτότων και η ανϊπτυξό του απαςχϐληςε και το τελευταύο εξϊμηνο 

(Μϊιοσ – Νοϋμβριοσ 2022) τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ, οι οπούεσ ϋχουν αναδεύξει διαφορετικϋσ πτυχϋσ 

του ςτη Βουλό μϋςω κοινοβουλευτικών ερωτόςεων και αναφορών.  

 

Ειδικϐτερα, ο ΤΡΙΖΑ κατϋθεςε κοινοβουλευτικό ερώτηςη ςχετικϊ με την εφαρμοζϐμενη πολιτικό 

για τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ (θεςμικϐ πλαύςιο, χρηματοδϐτηςη, προτεραιϐτητα ςϑνδεςησ, 

εφαρμογό προβλϋψεων RePowerEU)13. Επύςησ, κατϋθεςε ωσ αναφορϊ το ψόφιςμα τησ Γενικόσ 

υνϋλευςησ τησ Μινώα Ενεργειακόσ Κοινϐτητασ14 απϐ την Κρότη, με το οπούο η ενεργειακό 

κοινϐτητα ζητϊει την ϊμεςη αδειοδϐτηςη των ϋργων τησ απϐ τον Διαχειριςτό και αναδεικνϑει τα 

προβλόματα που αντιμετωπύζει αναφορικϊ με την εκτϋλεςη των ϋργων τησ προσ ϐφελοσ τησ 

ςειςμϐπληκτησ τοπικόσ κοινωνύασ. Κανϋνα απϐ τα παραπϊνω δεν ϋχει απαντηθεύ ακϐμα.  

 

Σο ΚΙΝΑΛ αντύςτοιχα ϋχει καταθϋςει ερωτόςεισ ςχετικϊ με την ανϊγκη παρϊταςησ ςτη ςϑναψη 

ςυμβϊςεων εκτϐσ διαγωνιςτικών διαδικαςιών για ϋργα ενεργειακών κοινοτότων με τον 

ΔΑΠΕΕΠ15, 16, την καθυςτϋρηςη του ΔΕΔΔΗΕ και τησ ΔΕΗ για ςυνδϋςεισ ϋργων και ςυμψηφιςμϐ 

ςτουσ λογαριαςμοϑσ ρεϑματοσ μελών ενεργειακών κοινοτότων17, και την ϊμεςη ανϊγκη 

προτεραιϐτητασ ςτα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων ςτο δύκτυο18. Για καμύα απϐ αυτϋσ δεν ϋχει 

λϊβει ακϐμα απϊντηςη.  

                                                             
11 ΥΕΚ Β’ 5373/ 18.10.2022 
12 Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-2027, https://bit.ly/3PLQE8G  
13 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Π. Πϋρκα, https://bit.ly/3W0ta2Q  
14 Βουλό των Ελλόνων (2022), Αναφορϊ, . Βαρδϊκησ,  https://bit.ly/3UW1OcT  
15 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Γ. Αρβανιτύδησ, https://bit.ly/3BDAdX1  
16 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Γ. Αρβανιτύδησ, https://bit.ly/3io3QFC  
17 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Β. Κεγκϋρογλου, https://bit.ly/3HBqZ1w  
18 Βουλό των Ελλόνων (2022), Ερώτηςη, Γ. Αρβανιτύδησ, https://bit.ly/3j51JXf  

https://bit.ly/3PLQE8G
https://bit.ly/3W0ta2Q
https://bit.ly/3UW1OcT
https://bit.ly/3BDAdX1
https://bit.ly/3io3QFC
https://bit.ly/3HBqZ1w
https://bit.ly/3j51JXf
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Σο ΜΕΡΑ-25 κατϋθεςε, επύςησ, ωσ αναφορϊ το ψόφιςμα τησ Γενικόσ υνϋλευςησ τησ Μινώα 

Ενεργειακόσ Κοινϐτητασ19. 

10 + 1 Προτϊςεισ  

Για την ανϊπτυξη του θεςμοϑ των ενεργειακών κοινοτότων και τη ςυμβολό τουσ ςτη Δύκαιη 

Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών το Green Tank παρεμβαύνει ςταθερϊ ςτον δημϐςιο διϊλογο 

καταθϋτοντασ ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ. Ειδικϐτερα προτεύνονται τα εξόσ: 

1. Επιδϐτηςη τμόματοσ του κϐςτουσ εγκατϊςταςησ ϋργων ΑΠΕ για τισ ενεργειακϋσ 

κοινϐτητεσ κοινωφελοϑσ χαρακτόρα (εύτε ΟΣΑ εύτε πολιτών) που ϋχουν κεντρικϐ ςτϐχο 

την κϊλυψη ιδύων αναγκών με ενεργειακϐ ςυμψηφιςμϐ. 

2. Αναβϊθμιςη των δικτϑων και δϋςμευςη επαρκοϑσ ηλεκτρικοϑ χώρου για τισ ςυνδϋςεισ των 

ενεργειακών κοινοτότων, και ιδύωσ για ϋργα με αποθόκευςη ενϋργειασ.  

3. Προτεραιϐτητα ςτα ϋργα εικονικοϑ ενεργειακοϑ ςυμψηφιςμοϑ των ενεργειακών 

κοινοτότων των ΟΣΑ και των πολιτών που ςτοχεϑουν ςτην κϊλυψη ιδύων αναγκών και 

εξαςφϊλιςη για αυτϊ επαρκοϑσ «ηλεκτρικοϑ χώρου». Αντύςτοιχα, ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, 

να εξαςφαλιςτεύ ικανό ϋκταςη για την εγκατϊςταςη ϋργων των ενεργειακών κοινοτότων 

κοινωφελοϑσ ςκοποϑ ςτισ Ζώνεσ Απολιγνιτοπούηςησ. 

4. 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.  

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. 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. 

7. 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. 

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.  

                                                             
19 Βουλό των Ελλόνων (2022), Αναφορϊ, Γ. Λογιϊδη, https://bit.ly/3j43LXf  

https://bit.ly/3j43LXf
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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 κ.ϊ.), η παροχό ϊμεςησ 

πληροφϐρηςησ για ϐλεσ τισ θεςμικϋσ εξελύξεισ και η επύλυςη προβλημϊτων που 

ανακϑπτουν. 

 

 

 


