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Δυνατότητες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών 
με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω 

Ενεργειακών Κοινοτήτων

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΣΠΗΕΦ
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

• Η Δυτική Μακεδονία έχει μπει για τα καλά στην εποχή της
απολιγνιτοποίησης

• Η περιοχή μας από τη μια χάνει τον κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της διακοπής λειτουργίας των λιγνιτικών 
μονάδων αλλά ταυτόχρονα διαθέτει τα πιο ισχυρά και τα πιο 
πολλά δίκτυα Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης σε ολόκληρη τη 
χώρα

• Είναι το πιο ισχυρό και πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που παραμένει
απ την εποχή του λιγνίτη. 

• Θα μπορούσε να  να αξιοποιηθεί πλήρως για την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ στην περιοχή με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΌΜΟΣ 4513/2018

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Εν.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια
ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

• Φυσικά πρόσωπα
• Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
• Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
• Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού της ίδιας

περιφέρειας

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; 

Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται
με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο
βρίσκεται εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να
είναι δημότες δήμου της περιφέρειας αυτής και τα νομικά
πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της
περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.

Κριτήρια εντοπιότητας

1. Τήρηση 
Διαδικασίας 

Ίδρυσης Αστικού 
Συνεταιρισμού

Υπογραφή από τα 
μέλη

Προσκομίζεται 
καταστατικό, 

συμβολαιογραφικά 
έγγραφα, καταστατικά 
νομικών προσώπων

2. Ειρηνοδικείο

Εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις

3. Καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο 

Η Εν.Κοιν. είναι 
δικαιούχος των 
κινήτρων και 

προνομίων του 
νόμου

Διαδικασία  Σύστασης Ε.Κοιν.

 Δυνατότητα μετατροπής υπαρχόντων 
συνεταιρισμών σε καθεστώς Ε.Κοιν. 
καθώς και επιχειρήσεων
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Μορφές Ενεργειακών Κοινοτήτων (Εν. Κοιν.)

Μη Κερδοσκοπικός 
Χαρακτήρας –

Χωρίς δυνατότητα 
διανομής 

πλεονασμάτων χρήσης

Κερδοσκοπικός 
Χαρακτήρας – Διανομή 
πλεονασμάτων χρήσης

Ελάχιστος αριθμός μελών Διάθεση Κερδών

 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
ή φυσικά πρόσωπα (5*20%)

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

 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 
πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) 
τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α.  (20%, 
40%, 40%)

 2 στην περίπτωση που τα μέλη είναι 
ΟΤΑ και είναι σε νησιωτική περιοχή 
(50%, 50%)

 Δεν επιτρέπεται η 
διανομή κερδών –
Αποθεματικό και 
διάθεση για τους 
σκοπούς της Ε.Κοιν.

 Εξαίρεση για τα νησιά
(<3100), κομμάτι των 
κερδών μπορεί να 
διατεθεί για δράσεις 
κοινής ωφέλειας με 
τοπικό χαρακτήρα (π.χ. 
δεξαμενές κτλ) 

 Επιτρέπεται η 
διανομή του 
υπολοίπου των 
καθαρών κερδών 
μετά την αφαίρεση 
των αποθεματικών 
στα μέλη.

 15, στην περίπτωση που τα μέλη 
είναι ΝΠΔΔ - εκτός των Ο.Τ.Α- ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
φυσικά πρόσωπα 

 10 αν είναι σε νησιωτικό Δήμο (<3100)

 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά 
πρόσωπα

 επιτρέπεται η διανομή κερδών

Συνεταιριστικές μερίδες

 Κάθε μέλος μπορεί να 
κατέχει πέραν της 
υποχρεωτικής 
συνεταιριστικής μερίδας 
και μία ή περισσότερες 
προαιρετικές 
συνεταιριστικές μερίδες, 
με ανώτατο όριο 
συμμετοχής του στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο το 
20%, με εξαίρεση τους 
Ο.Τ.Α. που μπορούν να 
συμμετέχουν στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο με 
ανώτατο όριο το 40%.

 Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο κατέχει.
 Ο ‘’κερδοσκοπικός’’ ή ‘’μη κερδοσκοπικός’’ χαρακτήρας της Εν.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της.

Χαρακτήρας Εν.Κοιν
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

• α) Σταθερή τιμή και εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές 
διαδικασίες (δλδ διαγωνισμούς) για έργα μέχρι 1 MW και 
συνολικα εως 18 mw ανά Ενεργ Κοινοτητα

• β) Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου 
τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας,

• γ) Προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας 
παραγωγής και όρων σύνδεσης έναντι των υπολοίπων 
αιτήσεων,

• δ) 50% μειωμένο ύψος εγγυητικής επιστολής, 

• ε) Πρόσβαση στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία 

• στ) Απαλλαγή των μελών Εν Κοιν από την Ασφαλιση στον 
ΕΦΚΑ
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Κατανομή Ενεργών Ενεργ. Κοινοτητων στη Δυτ 
Μακεδονία (ΓΕΜΗ Νοέμβριος 2021)

•

• Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας        176
• Γρεβενά                                          2
• Φλώρινα                                      63
• Κοζάνη                                       103
• Καστοριά                                       8



Κατανομή των έργων στη Δυτική Μακεδονία 
(Νοέμβριος 2021)
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Αρθρο135 του ν.4685/2020
• Τα εδάφια 16ο 17ο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 

ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως προστέθηκαν με την περίπτωση 2 
παράγραφος I υποπαράγραφος I 2 της παραγράφου I του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίστανται ως εξής:

• «Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση 
Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε 
περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4, 
όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW 
εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου 
και κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης προς υψηλή. 

• Με το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ποιος από 
τους ενδιαφερομένους του προηγούμενου εδαφίου θα αναλάβει 
τη διαχείριση των έργων σύνδεσης του προηγούμενου 
εδαφίου, καθώς και την ευθύνη για την υλοποίηση τους.»
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Χάρτης ΡΑΕ -Αιτήσεις έργων ΑΠΕ προς Αδειοδοτηση 

9



10

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

• ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Διάθεση  του απαιτούμενο ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα Υ/Τ και ΥΥ/Τ 
για να μπορούν να συνδεθούν έργα των ενεργειακών κοινοτήτων

• Διάθεση των  αναγκαίων εκτάσεων (πρώην Ορυχεία ΔΕΗ)
• Εξέταση των αιτημάτων από τους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ) 

κατά προτεραιότητα
• Άμεση κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των δικτύων Μ/Τ και  

αναβάθμιση των υποσταθμών με νέους μετασχηματιστές από τον  
ΔΕΔΔΗΕ.

• Προκήρυξη  ειδικού  προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού (Net 
metering ) με Φωτοβολταϊκά στις στέγες επιχειρήσεων-αγροτικων 
εγκαταστάσεων και κατοικιών

• Διάθεση ηλεκτρικού Χώρου  από όλους τους Ιδιωτικούς Υποσταθμούς  
σε ποσοστό 10% της Ισχύος υπέρ των τοπικών Ενεργειακών 
κοινοτήτων

• Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών μόνο για 
ενεργειακές κοινότητες 



Χρηματοδότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων

• Αξιοποίηση του ΤΑΔΥΜ , γιά δανεισμό, παροχή εγγυήσεων,  κάλυψη 
του κόστους συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και 
επιχορήγηση του κόστους της προκαταρκτικής φάσης των έργων. 

• Αξιοποίηση  πόρων  των δικαιωμάτων CO2 που όπως προβλέπεται 
μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα για τη δίκαιη μετάβαση των 
λιγνιτικών περιοχών

• Διάθεση πόρων από το ταμείο δίκαιης μετάβασης  ειδικά για τις 
ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικες περιοχές

• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών  χρηματοδοτικών εργαλείων 
κοινότητες   που να καλύπτουν το ανώτατο επίπεδο ενισχύσεων που 
προβλέπεται στον περιφερειακό χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις 
(70% για τις λιγνιτικες περιφέρειες)

• Να εφαρμοστούν  για τις ενεργειακές κοινότητες ότι προβλέπεται για 
την ηλεκτροκίνηση με αυξημένες αποσβέσεις και αλλά φορολογικά 
κίνητρα 11



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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