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ΜΕΡΟΣ IV – Δομή και περιεχόμενα
 



Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες με τα οφέλη της κοινοτικής 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες και 
την κοινοτική χρηματοδότηση (crowdfunding).

Να παρέχει στους συμμετέχοντες και στις 
συμμετέχουσες γνώσεις σε σχέση με τη δημιουργία 
μιας ενεργειακής κοινότητας και μιας καμπάνιας 
crowdfunding.

  

ΜΕΡΟΣ IV – Στόχοι



www.powerpoor.eu

Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την 
ενεργειακή φτώχεια - Μια εισαγωγή

1. Τι είναι οι συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή φτώχεια;

2. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας;

 



Πρωτοβουλίες πολιτών για την ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών με στόχο:

• Την απόκτηση πρόσβασης σε προσιτή ενέργεια,
• Την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος

όπως η ενεργειακή φτώχεια,
• Την ενδυνάμωση των πολιτών στην αγορά ενέργειας,
• Την αναζήτηση μιας νέας πηγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, π.χ. με τη μετάβαση από παραδοσιακούς 
εμπόρους λιανικής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή/και σε αυτοπαραγωγή.

ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την 
ενεργειακή φτώχεια

Συλλογικές Ενεργειακές Πρωτοβουλίες

 



Κοινοτική χρηματοδότηση

Η κοινοτική χρηματοδότηση, ή το crowdfunding, είναι η φυσική επέκταση των πρωτοβουλιών 
χρηματοοικονομικής συνεργασίας σε ακόμη μεγαλύτερες κοινότητες, συνήθως μέσω του 

διαδικτύου. 

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρέχουν υποστήριξη προκειμένου να καταστούν εφικτά 
συγκεκριμένα έργα και να δημιουργηθεί αλλαγή σε τοπικό επίπεδο, να ευαισθητοποιηθούν 

οι πολίτες για τις κοινωνικές προκλήσεις ή να εμπνεύσουν τις κοινότητες να συμμετάσχουν σε 
τοπικές πρωτοβουλίες.

ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την 
ενεργειακή φτώχεια



Η συλλογική προσέγγιση που βρίσκεται στον πυρήνα των ενεργειακών κοινοτήτων 

και του crowdfunding μπορεί να βοηθήσει τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες 

να αναλάβουν δράση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών τους, ξεπερνώντας 

αποτελεσματικά τα εμπόδια.

ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;
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https://www.flickr.com/photos/freethesun/8553308452/in/album-72157632979841071/


Οι κοινοτικές δράσεις επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες κτιρίων/στα νοικοκυριά να 
καλύψουν το μεγάλο αρχικό κόστος των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) ή στην Ενεργειακή Απόδοση (ΕΑ), τα οποία τα παραδοσιακά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να μην ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν.

Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι ενεργειακές κοινότητες 
μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες εγκατάστασης εξασφαλίζοντας το 

αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης 
στην παραγωγής ενέργειας.

Στην περίπτωση επενδύσεων σε ΕΑ, η εξωτερική χρηματοδότηση και η 
ουσιαστική υποστήριξη μπορούν να επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων 

να καλύψουν το κενό της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους.
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ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;

 



Τα κοινοτικά έργα ΑΠΕ επιτρέπουν σε άτομα που δεν θα μπορούσαν να 

αγοράσουν το δικό τους σύστημα παραγωγής, ή δεν διαθέτουν ηλιόλουστη 

ιδιωτική στέγη ή οροφή/περιοχή, να συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση 

καθαρής ενέργειας.

Ομοίως, οι ενεργειακές κοινότητες επιτρέπουν στα άτομα να επενδύουν εύκολα 

σε παρεμβάσεις ΕΑ, να αποκομίζουν έσοδα από αυτές και να συμμετέχουν στην 

ενεργειακή μετάβαση. Επιτρέπουν επίσης στα άτομα που συμμετέχουν ήδη στην 

ενεργειακή μετάβαση να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά κι υπό βιώσιμες 

συνθήκες.
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ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;

 



• Τα έργα ΑΠΕ που βασίζονται στην κοινότητα γενικά μειώνουν το 
κόστος εγκατάστασης και αυξάνουν τα έσοδα χρησιμοποιώντας 

οικονομίες κλίμακας και βέλτιστη χωροθέτηση του δυναμικού 
παραγωγής.

• Ομοίως, οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε ΕΑ μπορούν να 
επωφεληθούν από μαζικές αγορές και οικονομίες κλίμακας για να 

βελτιώσουν τις αποδόσεις των επενδύσεων αυτών.
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ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;

 



Οι συλλογικές καινοτόμες δράσεις μπορούν επίσης να υποστηρίξουν 
ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά που παραμένουν εκτός δικτύου, όπως 
εκείνα σε αγροτικές περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένα με το ενεργειακό 

δίκτυο, και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην ενέργεια βοηθώντας τα 
να συγκεντρώσουν τους πόρους και το κεφάλαιο που απαιτούνται για 

ενεργειακά έργα εκτός δικτύου εντάσεως κεφαλαίου.
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ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;

 



Ταυτόχρονα, η κοινοτική προσέγγιση επιτρέπει στα άτομα να 
συνδυάσουν την αγοραστική τους δύναμη για να προμηθευτούν 

ενέργεια (όχι μόνο να την παράγουν), εξασφαλίζοντας καλύτερες 
τιμές στη χονδρική αγορά.
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ΜΕΡΟΣ Ι: Συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την ενεργειακή 
φτώχεια
Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας;
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Crowdfunding & Innovative Finance

Τι είναι η κοινοτική χρηματοδότηση;

Δημιουργία Καμπάνιας

Πώς μπορεί η κοινοτική χρηματοδότηση να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας;

Πώς λειτουργεί;



www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Τι είναι αυτό

Η Κοινοτική Χρηματοδότηση είναι η πρακτική 
χρηματοδότησης ενός έργου ή επιχείρησης 

συγκεντρώνοντας μικρά χρηματικά ποσά από μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων, συνήθως μέσω του διαδικτύου.



Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Βασικά στοιχεία

www.powerpoor.eu

Ανοιχτή πρόσκληση για συγκέντρωση χρημάτων για ένα 
συγκεκριμένο έργο

Από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
(ενδεχομένως)

Μέσω ενός διαδικτυακού μηχανισμού (εξειδικευμένη 
πλατφόρμα)

Προβλέποντας απτά ή άυλα οφέλη σε αντάλλαγμα για 
κάθε οικονομική συνεισφορά

i



Έως 10.000 € Έως: 30.000 € Μέσο όρο: 350.000 € 500 χιλ. – 2εκ. €

Επιστροφή 
κεφαλαίου 
συχνά με 
τόκους

Επένδυση για 
μερίδιο 

ιδιοκτησίας στην 
επιχείρηση

Συνεισφορά σε 
αντάλλαγμα για 

προνόμιο ή 
προπαραγγελία 

προϊόντος

Φιλανθρωπική 
δωρεά ή δώρο, 
δεν αναμένεται 

επιστροφή

Δωρεά Ανταμοιβή Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Δανεισμός

Μη 
χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική

€

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Ορολογία και μοντέλα

Αντιστοίχιση
Χρηματοδότησης



Συντομότερος χρόνος για τη 
συλλογή χρημάτων

Λιγότερη γραφειοκρατία και 
διοικητικός φόρτος

Συμπληρωματικό σε διαφορετικές 
πηγές χρηματοδότησης

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Γενικά Οφέλη

www.powerpoor.eu



ΠΩΣ
www.powerpoor.eu



Ορίστε έναν 
σαφή στόχο

Προσδιορίστε το 
κοινό-στόχο σας 
(target audience)

Ορίστε τον 
στόχο 
χρηματοδότησης

Προσδιορίστε 
τον πιο 
κατάλληλο τύπο 
crowdfunding

Ορίστε την 
πρόταση αξίας 
σας

Επικοινωνία και 
μάρκετινγκ

www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Η διαδικασία Crowdfunding 



Φίλοι και 
Οικογένεια

Ενδιαφερόμενα 
Άτομα

Οργανισμοί

• Ποιοί πιστεύετε ότι θα υποστηρίξουν το έργο σας 
και γιατί; (φίλοι/ες, οικογένεια, συμμαθητές/τριες, 
άτομα που ενδιαφέρονται για την ερευνητική 
περιοχή)

• Πόσο μεγάλες είναι οι ομάδες αυτές

• Πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν οι διάφορες 
ομάδες; Ποια ομάδα θα πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο;

• Πώς μπορείτε να τις προσεγγίσετε;

• Ποιο είναι το καλύτερο στυλ επικοινωνίας;

• Γιατί θα ενδιαφερόταν για το έργο σας;

• Ποιος/α στο δίκτυό σας μπορεί να σας βοηθήσει να 
προσεγγίσετε το κοινό σας;

Άσκηση: Εντοπίστε τουλάχιστον δυο πιθανούς χρηματοδότες, καθώς και 
οργανισμούς κι ενισχυτές σχετικούς με την καμπάνια σας 

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Κατανόηση του κοινού-στόχου

www.powerpoor.eu

 



Τύπος έργου

Στάδιο έργου

Είδος κεφαλαίου

Απαιτούμενοι 
πόροι

Κοινό - στόχος

Κοινωνική ανάγκη; Τεχνολογία; Καταναλωτικό προϊόν;

Pre-seed; Seed; Πρώιμο στάδιο; Ανάπτυξη;

Ίδια κεφάλαια; Χρέος; Δωρεά; Εμπορικό;

Πόσα χρήματα χρειάζεστε για να επιτύχετε τον στόχο σας;

Ο στόχος σας
Για ποιό λόγο χρειάζεστε κεφάλαια;

Ποιο είναι το κοινό-στόχος της καμπάνιας σας;

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά
εργαλεία
Περίγραμμα της ιδέας της καμπάνιας

www.powerpoor.eu

 



Γενική

Θεματική

Εθνική

Περιφερειακή

Τοπική
Μοντέλο 

CF

Γεωγραφική 
κάλυψη

Εστίαση

Διάρθρωση 
του 

κόστους

EU

Ποσοστό 
επιτυχίας
Εφάπαξ αμοιβή

www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Πώς να επιλέξετε την πλατφόρμα crowdfunding

Icon by Silvia Natalia and Pedro from the Noun Project

 



Τι;

Γιατί;

Πως;

Ποιοί;

Πότε;

Πού;

Γιατί χρειάζεστε την 
υποστήριξή τους;

Τι προσφέρετε σε 
αντάλλαγμα;

Πρόσκληση σε δράση 

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη 
γλώσσα και τόνο για το κοινό σας

Λέγοντας μια συναρπαστική ιστορία…

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία 
Οργάνωσε τις ιδέες σου

www.powerpoor.eu Icon by corpus delicti from the Noun Project

 



… και δημιουργήστε ένα συναρπαστικό 
βίντεο
• Μέγιστη διάρκεια 3 λεπτά
• Διασκεδαστικό ή συναισθηματικό
• Δείξε το πρόσωπο σου
• Χρησιμοποιήστε μουσική χωρίς 

πνευματικά δικαιώματα
• Εάν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, 

ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία 
δημιουργό βίντεο

Άσκηση: Σχεδιάστε την ιστορία σας το πολύ σε 
μισή σελίδα

www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Παρουσίασε τις ιδέες σου

 



Δωρεά Ανταμοιβή Μετοχικό 
κεφάλαιο Δανεισμός

• Επίκληση σε 
εσωτερικά 
κίνητρα και 
φιλανθρωπία

• Παρέχετε 
ενημερώσεις για 
τις τελευταίες 
εξελίξεις των 
έργων

• Εκφράστε την 
ευγνωμοσύνη 
σας προς τους 
δωρητές

• Εξωτερικά + 
εσωτερικά κίνητρα

• Προσφέρετε ποικιλί
α ανταμοιβών 
λαμβάνοντας 
υπόψη διαφορετικά 
εισοδήματα και 
ενδιαφέρον

• Αντιλαμβανόμενη 
αξία προνομίων

• Ποσοστό αγοράς

• Οικονομική 
απόδοση

• Εσωτερικά 
κίνητρα

• Αποτίμηση

• Προσφερόμενο 
%

• Υποσχέσεις και
ανάπτυξη

• Οικονομική 
απόδοση

• Επιτόκιο

Ορίστε τα σωστά κίνητρα

Άσκηση: Προσδιορίστε τα καλύτερα κίνητρα για την 
περίπτωσή σας

www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Εστιάστε στην τυπολογία του crowdfunding που χρησιμοποιείτε

 



Καμπάνια

Σημείο αναφοράς

Στρατηγική

Έρευνα

Φτιάξτε λίστες

Συνδέστε το

Καθορίστε 
μηνύματα

Επικοινωνήστε

Εκτελώ

Αξιολογώ

Διορθώνω

Έρευνα & 
προετοιμασία

Παρακολούθηση και 
συμμετοχή

www.powerpoor.eu

Crowdfunding & Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία
Ξεκινήστε την καμπάνια σας

Icon by Pedro from the Noun Project

Παρέχετε 
ενημερώσεις

Παραδώστε το έργο 
σας

Διαχειριστείτε τις 
προσδοκίες

Ανταποκριθείτε

Κρατήστε το κοινό 
αφοσιωμένο

 



Πώς μπορούν οι συλλογικές καινοτόμες δράσεις να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια
Case Study 1

Πηγή: PRODESA:https://cutt.ly/rnHc5A6www.powerpoor.eu

CASE STUDY ΚΑΜΠΑΝΙΑ CROWDFUNDING ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, Αττική

Περιγραφή Οι Δήμοι στην Ελλάδα στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν τις τοπικές ενεργειακές στρατηγικές τους 

έρχονται αντιμέτωποι με μειωμένα κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και περιορισμένους διαθέσιμους 

πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Λύση Τον Δεκέμβριο 2019, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού συνεργάστηκε με το Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης crowdfunding με τίτλο «Ενεργειακή 

αναβάθμιση για το σήμερα και το αύριο». Σκοπός της δράσης ήταν η συγκέντρωση χρηματικού ποσού 

τουλάχιστον 20.000€ για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο 3ο Νηπιαγωγείο Αγίων 

Αναργύρων και στη Στέγη Υπερηλίκων του Δήμου ΒΒΒ. Η εν λόγω δράση, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Έργων Ενεργειακής Απόδοσης για τη Νότια Αττική» και ακρώνυμο PRODESA 

(Energy Efficiency Project Development for South Attica), το οποίο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, στο Μέτρο ΕΕ22.

Επίπτωση Η καμπάνια συγκέντρωσε χαμηλό χρηματικό ποσό σε σχέση με το στόχο της και συμμετείχε μικρός 
αριθμός πολιτών. Ωστόσο, η συνολική εμπειρία κρίθηκε πολύτιμη για τη λειτουργία και για την 
αναπτυξιακή πορεία των Δήμων, με κυριότερα οφέλη:
• Την ανάπτυξη ενός διοικητικού μηχανισμού που είχε ως προϋπόθεση τη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών Υπηρεσιών, Τμημάτων και υπαλλήλων διαφορετικών ειδικοτήτων και διοικητικών 
επιπέδων. Η ανταλλαγή κι η συμμετοχική διαδικασία, ξεκίνησε από το εσωτερικό του Δήμου.
• Το μοντέλο κοινοτικής χρηματοδότησης αλλάζει την κουλτούρα και τη νοοτροπία της κοινωνίας, 
ειδικά, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, διαχρονικά, οι πολίτες είναι "εκπαιδευμένοι" ώστε να έχουν 
μόνο απαιτήσεις από το Δήμο.
• Με αυτήν την προσέγγιση ο Δήμος προωθεί ένα νέο "συμβόλαιο" με τους φορείς και πολίτες της 
πόλης, το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία.

 



Πώς μπορούν οι συλλογικές καινοτόμες δράσεις να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια
Case Study 1

Πηγή: PRODESA:https://cutt.ly/rnHc5A6www.powerpoor.eu

CASE STUDY ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ GENERVEST

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, Αττική

Περιγραφή Για την πλειοψηφία των ενεργειακών κοινοτήτων η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα έργα αποτελεί 

μια βασική πρόκληση. Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, για τις περιπτώσεις έργων ιδιοκατανάλωσης, όπου η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν πωλείται στο δίκτυο αλλά συμψηφίζεται με την κατανάλωση των 

μελών της κοινότητας, καθιστώντας το έργο μη ελκυστικό για τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.

Λύση Η Genervest είναι μια επενδυτική κοοπερατίβα που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Greenpeace

Ελλάδας, το 2020, και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

Σκοπός είναι η ουσιαστική στήριξη του θεσμού της ενεργειακής δημοκρατίας και της κοινωνικά δίκαιης 

ενεργειακής μετάβασης, μέσω της κάλυψης ενός χρηματοδοτικού κενού που εντοπίζεται και αφορά σε 

μικρότερα έργα καθαρής ενέργειας ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο. Στοχεύει στην ενδυνάμωση των 

πολιτών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση είτε εξασφαλίζοντας τα κεφάλαια για 

την ανάπτυξη τοπικών κοινοτικών έργων ΑΠΕ , είτε επενδύωνταςσε κοινοτικά έργα που συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Επίπτωση Μέσω της πλατφόρμας της Genervest, η πρώτη virtual-net-metering ενεργειακή κοινότητα στην Αθήνα, 
συγκέντρωσε 40.000€, πετυχαίνοντας τον επενδυτικό της στόχο. Πλέον τα 30 μέλη του Υπερίων 
προχωράνε με την υλοποίηση του πρώτου τους έργου, δηλαδή την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού
πάρκου ισχύος 80 kWp στην Θήβα. Στην συγκέντρωση του κεφαλαίου συνέβαλλαν πολίτες, μικρές 
επιχειρήσεις κι ο Πορτογαλικός συνεταιρισμός Coopérnico , πιστός στην 6η συνεταιριστική αρχή 
(συνεργασία  μεταξύ συνεταιρισμών ). Αξίζει να σημειωθεί πως και ο ίδιος ο συνεταιρισμός Coopérnico
ξεκίνησε με την υποστήριξη ενός ενεργειακού συνεταιρισμού στο Βέλγιο, και σήμερα είναι από τους 
μεγαλύτερους ενεργειακούς συνεταιρισμούς της Πορτογαλίας. Αυτή η «αλυσίδα» υποστήριξης 
αποδεικνύει έμπρακτα πως οι ομάδες κοινοτικής ενέργειας μπορούν να αυτό-οργανωθούν, και να 
συμβάλλουν στην δημιουργία ενός καθαρού, δίκαιου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος. 

 



www.powerpoor.eu

  

Συλλογικές Ενεργειακές Πρωτοβουλίες 

Ορισμός

Διαφορές

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί

Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας;



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Ορισμός

Μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να είναι…

• Ένας τρόπος οργάνωσης συλλογικών δράσεων πολιτών για να 
επηρεάσουν το ενεργειακό σύστημα

• Φορείς που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια
(παραγωγή, διανομή, προμήθεια, σωρευτική εκπρόσωπηση, 
κατανάλωση, κοινή χρήση, αποθήκευση ενέργειας, παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενέργεια κ.λπ.)

• Μη εμπορικοί παράγοντες της αγοράς

• Συλλογικές εκστρατείες αλλαγής (π.χ. προμηθευτών), συλλογικές 
επενδύσεις σε ηλιακούς συλλέκτες, η ιδιοκτησία μιας εταιρείας 
παροχής ενέργειας, δικτύου διανομής κ.λπ.



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Ορισμός

Οι ενεργειακές κοινότητες βασίζονται σε…

• Ανοιχτή και εθελοντική διακυβέρνηση

• Ιδιοκτησία και έλεγχος από πολίτες, τοπικές αρχές και 
μικρές επιχειρήσεις

• Κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή τοπικά οικονομικά οφέλη και 
όχι κερδοσκοπία



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Διαφορές

Οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να έχουν
διαφορετικές νομικές μορφές:

Ενεργειακοί 
συνεταιρισμοί

Ιδρύματα

Ενώσεις

Συμπράξεις

Καταπιστευματικά 

Ταμεία 

Εταιρείες 

Περιορισμένης 

Ευθύνης

Μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Ενεργειακοί συνεταιρισμοί

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ένας τύπος κοινωνικής και οικονομικής επιχείρησης

Μια νομική μορφή που επιτρέπει στους πολίτες να κατέχουν 
και να διαχειρίζονται συλλογικά, έργα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την ενέργεια.

• Δημοκρατική διακυβέρνηση (1 μέλος - 1 ψήφος)

• Οι πολίτες μπορούν να καταναλώνουν και να μοιράζονται ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές

• Οι άνθρωποι μπορούν να επενδύσουν αγοράζοντας μετοχές ή 
χρηματοδοτώντας έργα

• Τα πλεονάσματα επανεπενδύονται για να υποστηρίξουν τα μέλη τους και/ή την 
κοινότητα



Εθελοντική 
και ανοιχτή 
συμμετοχή

Δημοκρατικός 
Έλεγχος των 

μελών

Οικονομική 
συμμετοχή 
των μελών

Αυτονομία και 
ανεξαρτησία

Εκπαίδευση, 
κατάρτιση και
πληροφόρηση

Συνεργασία 
μεταξύ 

συνεταιρισμών

Μέριμνα για 
την κοινότητα

  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Ενεργειακοί συνεταιρισμοί

7 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

Source: International Co-operative Alliance: https://www.ica.coop

https://www.ica.coop/


  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας;

Για παράδειγμα:

• Διαμοιρασμός ενέργειας που έχει παραχθεί τοπικά με 
ευάλωτους καταναλωτές
– Πιο προσιτές τιμές ενέργειας

• Συλλογική αγορά ή ιδιοκτησία αγαθών και υπηρεσιών
– Υποστήριξη για την πραγματοποίηση επενδύσεων με μεγάλο αρχικό κόστος
– Δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογική παραγωγή ενέργειας χωρίς καθόλου ή 

χαμηλές επενδύσεις

• Επανεπένδυσή στην κοινότητα 
– Στρογγυλοποίηση ή παρόμοιοι μηχανισμοί στους λογαριασμούς ενέργειας για 

την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών
– Προσβάσιμα δάνεια για επενδύσεις στην κοινότητα (π.χ. μικροπιστώσεις)

• …και πολλά ΑΚΟΜΑ!



  Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας;
CASE STUDY 1

CASE STUDY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΥΠΕΡΙΩΝ" ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, Αττική
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα ενώ παράλληλα η κατοίκηση σε 

πολυκατοικίες θέτει σοβαρούς περιορισμούς και δυσκολίες στους πολίτες που μπορούν και 

ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση (ελλιπής ή ακατάλληλος 

χώρος στη στέγη, κακή επικοινωνία μεταξύ ενοίκων κ.λπ.).

ΛΥΣΗ Ίδρυση της ηλιακής ενεργειακής κοινότητας ΥΠΕΡΙΩΝ από πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις με 

έδρα την Αθήνα, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους μέσω 

εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, την συνεχή εκπαίδευση κι εξοικείωση των μελών με τις 

συνεταιριστικές αρχές, κι επιπλέον, την δραστηριοποίηση σε άλλους τομείς όπως η ενεργειακή 

απόδοση, η ηλεκτροκίνηση, η διανομή και η αποθήκευση ενέργειας κ.ά. Η ενεργειακή κοινότητα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 κι έχει λάβει σημαντική 

υποστήριξη από πολίτες και ομάδες όπως η Electra Energy Cooperative, η Greenpeace Greece

και η Genervest. Μετρά σήμερα 30 μέλη από διαφορετικούς χώρους που έχουν συγκεντρώσει 

συνολικό κεφάλαιο 20.000€ ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης του πρώτου ηλιακού 

πάρκου ισχύος 60kW στην Θήβα.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ Σημαντική μείωση των λογαριασμών ενέργειας μέσω του συμψηφισμού ενέργειας.

Πρακτική υποστήριξη σε ευάλωτους καταναλωτές και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 

φτώχειας σε πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Αττική και σε γειτονικές 

περιοχές ασχέτως αν είναι μέλη.

Εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας και ενδυνάμωση για την 

ενεργό συμμετοχή τους στην πράξη.

Πηγή: Ιστοσελίδα Hyperion: https://hyperioncommunity.com



  Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας;
CASE STUDY 1

Πηγή: Ιστοσελίδα Hyperion: https://hyperioncommunity.com



  Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας;
CASE STUDY 2

CASE STUDY ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, σχολεία και ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων δυσκολεύονται 

μερικές φορές να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέλη του Coopérnico

ήθελαν να τους παράσχουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια από το πορτογαλικό ενεργειακό 

δίκτυο μέσω ενός αποκεντρωμένου μοντέλου.

ΛΥΣΗ Τα μέλη του συνεταιρισμού δανείστηκαν τα χρήματά τους έτσι ώστε ο συνεταιρισμός να μπορεί 

να προωθεί και να εγκαθιστά παραγωγική ικανότητα ΑΠΕ στον τελευταίο όροφο των μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων. Ο συνεταιρισμός έπειτα την ενέργεια που παράγεται πίσω στο 

δίκτυο ή στην οντότητα, η οποία μπορεί να καταναλώνει αυτομάτως την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και είναι σε θέση να αποπληρώσει την επένδυση των μελών και να μοιραστεί τα 

οικονομικά οφέλη με τους ιδιοκτήτες της στέγης. Αφού πληρώνονται τα μέλη, ετησίως, η 

επένδυσή τους συν τα επιτόκια (μεταξύ 10-15 ετών), η Coopérnico δωρίζει το έργο ΑΠΕ στον 

ιδιοκτήτη του τελευταίου ορόφου, ώστε να μπορούν να καταναλώνουν απευθείας από το έργο 

ΑΠΕ για περίπου 10-15 επιπλέον χρόνια δωρεάν

ΕΠΙΠΤΩΣΗ Μέχρι στιγμής, η Coopérnico έχει διανείμει 28 έργα σε όλη την Πορτογαλία:

Η ισχύς εγκατεστημένης χωρητικότητας των έργων ανέρχεται σε περισσότερα από 1,9MWp

Μόνο εφικτό λόγω επένδυσης πολιτών άνω των 1,79 εκατομμυρίων

Η μείωση των εκπομπών CO2 ανέρχεται περίπου σε 1820 τόνους CO2/έτος

1087 οικογένειες εφοδιάζονται με ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από τα έργα

Πηγή: Coopérnico. https://www.coopernico.org/en/projects



  Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας;
CASE STUDY 2

CASE STUDY ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, σχολεία και ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων δυσκολεύονται 

μερικές φορές να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέλη του Coopérnico

ήθελαν να τους παράσχουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια από το πορτογαλικό ενεργειακό 

δίκτυο μέσω ενός αποκεντρωμένου μοντέλου.

ΛΥΣΗ Τα μέλη του συνεταιρισμού δανείστηκαν τα χρήματά τους έτσι ώστε ο συνεταιρισμός να μπορεί 

να προωθεί και να εγκαθιστά παραγωγική ικανότητα ΑΠΕ στον τελευταίο όροφο των μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων. Ο συνεταιρισμός έπειτα την ενέργεια που παράγεται πίσω στο 

δίκτυο ή στην οντότητα, η οποία μπορεί να καταναλώνει αυτομάτως την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και είναι σε θέση να αποπληρώσει την επένδυση των μελών και να μοιραστεί τα 

οικονομικά οφέλη με τους ιδιοκτήτες της στέγης. Αφού πληρώνονται τα μέλη, ετησίως, η 

επένδυσή τους συν τα επιτόκια (μεταξύ 10-15 ετών), η Coopérnico δωρίζει το έργο ΑΠΕ στον 

ιδιοκτήτη του τελευταίου ορόφου, ώστε να μπορούν να καταναλώνουν απευθείας από το έργο 

ΑΠΕ για περίπου 10-15 επιπλέον χρόνια δωρεάν

ΕΠΙΠΤΩΣΗ Μέχρι στιγμής, η Coopérnico έχει διανείμει 28 έργα σε όλη την Πορτογαλία:

Η ισχύς εγκατεστημένης χωρητικότητας των έργων ανέρχεται σε περισσότερα από 1,9MWp

Μόνο εφικτό λόγω επένδυσης πολιτών άνω των 1,79 εκατομμυρίων

Η μείωση των εκπομπών CO2 ανέρχεται περίπου σε 1820 τόνους CO2/έτος

1087 οικογένειες εφοδιάζονται με ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από τα έργα

Πηγή: Coopérnico. https://www.coopernico.org/en/projects
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Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νομικές μορφές ΕΝΚΟΙΝ σύμφωνα με το Νόμο 4513/2018

Σύντομος οδηγός για τη δημιουργία ΕΝΚΟΙΝ

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση



  

i. Aφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων 
ενεργειακών πηγών. 

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδέεται στενά με 
την ορθολογική χρήση της ενέργειας, καθώς οι στόχοι της 
βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης επιτυγχάνονται μόνο όταν 
αξιοποιούνται και οι δύο προαναφερθέντες τομείς.

Ως Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΝΚΟΙΝ) ορίζεται η οντότητα εκείνη που 
εφαρμόζει μια σειρά μέτρων βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής 
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΑ), με ισχυρή συμμετοχή του τοπικού 
πληθυσμού στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής. 

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δύο βασικές πτυχές: 



  

ii. Την οριζόντια πτυχή της ενέργειας, η οποία επηρεάζει όλες τις 
πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης:

➢ Κοινωνική διάσταση: Μία ΕΝΚΟΙΝ αναλαμβάνει δράσεις για την 
υποστήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας, υποστηρίζοντας τους πολίτες που ζουν υπό το 
όριο της φτώχειας, ακόμη και αν δεν είναι μέλη της ΕΝΚΟΙΝ

➢ Περιβαλλοντική διάσταση: Οι ΕΝΚΟΙΝ στοχεύουν στην εξοικονόμηση 
των φυσικών πόρων, στη μείωση των αερίων εκπομπών του 
θερμοκηπίου και στην προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ). 

➢ Εκπαιδευτική και πληροφοριακή διάσταση: Οι ΕΝΚΟΙΝ προωθούν 
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δύο βασικές πτυχές: 



  

➢ Οικονομική διάσταση: Οι ΕΝΚΟΙΝ στοχεύουν στη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη εξοικονόμηση οικονομικών
πόρων με τη χρήση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (για την
αξιοποίηση ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών κτλ.) με στόχο
την επίτευξη κερδών εντός της κοινότητας.

➢ Διάσταση της τεχνολογικής καινοτομίας: Οι δραστηριότητες
των ΕΝΚΟΙΝ παρέχουν ένα δυναμικό καινοτομίας, απαραίτητο για
την αξιοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών πρακτικών.

➢ Διάσταση της κατάρτισης και της προετοιμασίας: Οι ΕΝΚΟΙΝ
είναι επιφορτισμένες με το καθήκον της κατάρτισης των μελών
τους, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πολλαπλούς ρόλους,
όπως παραγωγός-καταναλωτής, προμηθευτής, συνιδιοκτήτης κ.λπ.

➢ Πολιτική διάσταση: Οι ΕΝΚΟΙΝ αποτελούν μηχανισμούς για την
ενίσχυση του συμμετοχικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών
καταναλωτών και μπορούν να αποτελέσουν έναν ζωντανό πυρήνα
στον οποίο τα μέλη τους μετατρέπονται σταδιακά από παθητικούς
δέκτες πληροφοριών σε ενεργούς πολίτες.

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση



  

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεδομένης της φύσης των ΕΝΚΟΙΝ, η ανάπτυξή τους προσφέρει
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη:

► Σε περιβαλλοντικό επίπεδο: Οι ΑΠΕ και η ΕΞΕ
συμπεριλαμβάνονται στις "καθαρές τεχνολογίες", δηλαδή τις
τεχνολογίες που παράγουν θερμότητα ή/και ηλεκτρική ενέργεια ή
κινούν οχήματα χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων,
προσφέροντας ασφαλείς, αξιόπιστες, καθαρές, τοπικού χαρακτήρα
και ολοένα πιο οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, συμβάλλοντας έτσι στην
μείωση των ρυπογόνων αερίων εκπομπών και των αρνητικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.



  

Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεδομένης της φύσης των ΕΝΚΟΙΝ, η ανάπτυξή τους προσφέρει
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη:

► Σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο:

▪ Μείωση του κόστους και ενεργειακή ανεξαρτησία: Τα μέτρα ΕΞΕ μειώνουν τη
ζήτηση ενέργειας και τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων με τη χρήση ΑΠΕ, με
αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και του κόστους ενεργειακού
εφοδιασμού της τοπικής κοινότητας αλλά και της χώρας εν γένει.

▪ Δημιουργία θέσεων εργασίας: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των τοπικών
επιχειρήσεων και συνακόλουθα της τοπικής κοινωνίας.

▪ Προστιθέμενη αξία σε τοπικό επίπεδο, καθώς η ΕΝΚΟΙΝ προσφέρει τη
δυνατότητα προώθησης των επενδύσεων και της ανάπτυξης στην τοπική
κοινωνία.

▪ Κοινωνική αναγέννηση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αγροτικές και
αστικές περιοχές.

▪ Κοινωνική συνοχή.



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Διαφορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Δύο νέοι ορισμοί σε επίπεδο ΕΕ

Κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (Renewable Energy Community)

Όλες οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η εγγύτητα των έργων ΑΠΕ

Ιδιώτες, τοπικές αρχές και πολύ 
μικρές/μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις

Αυτόνομο από μεμονωμένα μέλη και 
παραδοσιακούς παράγοντες της αγοράς

Αποτελεσματικός έλεγχος από ιδιώτες, τοπικές 
αρχές και πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις

Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών 
(Citizen Energy Communities)

Ουδέτερη από την τεχνολογία (μόνο 
ηλεκτρική ενέργεια)

Χωρίς γεωγραφικά όρια

Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει

Απροσδιόριστος βαθμός αυτονομίας

Ο αποτελεσματικός έλεγχος περιλαμβάνει 
μεσαίες επιχειρήσεις



  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

▪ Συμβαδίζοντας με την επίσημη αναγνώριση των "Ενεργειακών
Κοινοτήτων" ως ειδικών τύπων κοινοτικών ενεργειακών πρωτοβουλιών
στις αναδιατυπώσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/0382 για την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα έχει θεσπίσει μέτρα και πολιτικές
για την κοινοτική ιδιοκτησία.

▪ Οι ΕΝΚΟΙΝ αναγνωρίζονται από την ελληνική δικαιοδοσία ως εργαλεία
της ενεργειακής μετάβασης, μέσω των οποίων προωθείται:

➢ η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στον ενεργειακό τομέα,
➢ αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια,
➢ βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση της τελικής χρήσης σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο, και, 
➢ ενισχύεται η ενεργειακή βιωσιμότητα.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ (2018): Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)
Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ (2016): Directive on the promotion of the use of energy from 
renewable sources (recast) - COM/2016/0382, Άρθρο 22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:151772eb-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), προβλέπει τον 
ενεργό ρόλο των ΕΝΚΟΙΝ στο μείγμα παραγωγής ενέργειας της χώρας. 

Το ΕΣΕΚ, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, αποτελεί το 
στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για τα θέματα κλίματος και 
ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. 

Μέσω αυτού, καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής σε 
ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αποτελεί οδηγό για την ανάπτυξη αντίστοιχων στρατηγικών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο ενώ καθορίζει τόσο τους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν όσο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν.



  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

Το 2018, το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τον Νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ Α ́
9/21.01.2018), ο οποίος καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των 
ΕΝΚΟΙΝ, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, της 
αλληλεγγύης, της καινοτομίας, της βιώσιμης ενέργειας, καθώς και την 
ενίσχυση της ΕΞΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας των τοπικών 
κοινοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4513/2018 μία ΕΝΚΟΙΝ πρέπει να ασκεί μία από τις
ακόλουθες δραστηριότητες:

► Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ) ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η
έδρα της ΕΝΚΟΙΝ ή και εντός όμορης Περιφέρειας για ΕΝΚΟΙΝ με έδρα εντός της
Περιφέρειας Αττικής.



  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

► Διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για
την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή
βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών
αποβλήτων.

► Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

► Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

► Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της.



  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

► Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 1́79), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της.

► Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας
που βρίσκεται η έδρα της.

► Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και
εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

► Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,
σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α 2́22) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ΕΝΚΟΙΝ.

► Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ΕΝΚΟΙΝ.

► Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β1́228).
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Αποφάσεις του ΦΕΚ A ́940/20.3.2020

► Οι διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ Α' 940/20.3.2020)
επικεντρώνονται στην προώθηση των ΑΠΕ σε περιοχές που εξαρτώνται από
τον λιγνίτη με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης.

► Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές αποσκοπούν στην επίλυση των
καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη
διαδικασία αδειοδότησης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καθώς και στην αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να
διευκολυνθεί η σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ A' 92/7.5.2020)

► Ο Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92/7.5.2020) , ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του
2020, επιχειρεί να μεταρρυθμίσει ριζικά τις διαδικασίες αδειοδότησης των
μονάδων παραγωγής ενέργειας και το ρυθμιστικό πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας
διοικητικές ελλείψεις των κανονισμών που ίσχυαν προηγουμένως και
παρέχοντας ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον για τους υποψήφιους επενδυτές,
ιδίως στον τομέα των ΑΠΕ. Οι κυριότερες καινοτομίες που εισάγει ο Νόμος
4685/2020 είναι οι εξής:

► η άδεια παραγωγής ΑΠΕ αντικαθίσταται από πιστοποιητικό που εκδίδεται ψηφιακά με
ταχεία διαδικασία.

► η διάρκεια των περιβαλλοντικών όρων παρατείνεται από 10 σε 15 έτη, ενώ οι προθεσμίες
για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων μειώνονται σημαντικά.

► οι διάφοροι περιορισμοί στη χρήση της γης καταργούνται πλήρως ή εν μέρει.

► καθορίζονται νέες προθεσμίες για διάφορα ορόσημα της διαδικασίας αδειοδότησης.
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Νόμος 4759/2020  (ΦΕΚ A’ 245/9.12.2020)

► Η τροπολογία αυτή ρυθμίζει μια σειρά από κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα για τη
στήριξη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, για τις ΕΝΚΟΙΝ, για τη διευκόλυνση
μελλοντικών επενδύσεων σε λιγνιτικές περιοχές και για τη μείωση του
ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις.

► Ειδικότερα, για έργα των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά την 01.01.2021,
είτε από ιδιώτες είτε από ΕΝΚΟΙΝ, απαιτείται η συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στις
Στέγες".
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Νομικές μορφές ΕΝΚΟΙΝ σύμφωνα με το Νόμο 4513/2018

Ο Νόμος πλαίσιο 4513/2018 σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των ΕΝΚΟΙΝ δίνει
τη δυνατότητα σε πολίτες, τοπικές αρχές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ιδιωτικές
και δημόσιες) να ιδρύουν αστικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια τόσο σε τοπικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Επιλέξιμα μέλη μίας ΕΝΚΟΙΝ μπορούν να είναι:
► Πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
► Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
► Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου

βαθμού.
► Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού (της ίδιας

Περιφέρειας στην οποία είναι εγκατεστημένη η ΕΝΚΟΙΝ ή οι εταιρείες της. Οι
ΟΤΑ πρώτου βαθμού αποτελούνται αποκλειστικά από Δήμους και συγκεκριμένα
332 Δήμους,.

► ΟΤΑ δευτέρου βαθμού εντός των γεωγραφικών ορίων της ΕΝΚΟΙΝ. Οι ΟΤΑ
δεύτερου βαθμού αποτελούνται από περιφερειακές διοικήσεις που είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
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Νομικές μορφές ΕΝΚΟΙΝ σύμφωνα με το Νόμο 4513/2018

Επιπλέον, ο Νόμος ορίζει δύο τύπους ΕΝΚΟΙΝ, τις κερδοσκοπικές και τις μη
κερδοσκοπικές, οι οποίες διαφέρουν ως προς τη σύνθεση των μελών και τον
ελάχιστο αριθμό τους, καθώς και ως προς τη δυνατότητα διανομής κερδών
(πλεονασμάτων), η οποία ισχύει μόνο για τα μέλη των κερδοσκοπικών ΕΝΚΟΙΝ.

Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας μιας ΕΝΚΟΙΝ δεν μπορεί να
αλλάξει κατά τη διάρκεια ζωής της Κοινότητας.

Μη κερδοσκοπικές ΕΝΚΟΙΝ: τα πλεονάσματα δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά
παραμένουν ως αποθεματικό για τους σκοπούς της, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.

Η διανομή των πλεονασμάτων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση των ΕΝΚΟΙΝ με
κέρδη, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό και μετά την αφαίρεση
του τακτικού αποθεματικού.



  

Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νομικές μορφές ΕΝΚΟΙΝ σύμφωνα με το Νόμο 4513/2018

Ο ελάχιστος αριθμός μελών των μη κερδοσκοπικών ΕΝΚΟΙΝ είναι:

► Πέντε, εάν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός των
τοπικών αρχών, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή πρόσωπα.

► Τρία, εάν τα μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι τοπικές αρχές.

► Δύο, εάν τα μέλη είναι μόνο πρωτοβάθμιες τοπικές αρχές νησιωτικών
περιοχών με πληθυσμό μικρότερο από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή.

Όσον αφορά τις κερδοσκοπικές ΕΝΚΟΙΝ, ο ελάχιστος αριθμός μελών είναι
δεκαπέντε (15), με εξαίρεση τους μικρούς νησιωτικούς δήμους όπου ο αριθμός
μειώνεται σε δέκα (10). Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να έχει σχέση με τον
τόπο εγκατάστασης της ΕΝΚΟΙΝ και συγκεκριμένα, τα μέλη-πρόσωπα πρέπει να
έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή κέρδος επί ακινήτου που βρίσκεται εντός της
Περιφέρειας εγκατάστασης της ΕΝΚΟΙΝ ή να είναι δημότες δήμου της εν λόγω
Περιφέρειας.



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

Γενικές οδηγίες για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Οργανωθείτε→ δημιουργήστε την ομάδα σας

2. Καθορίστε τους στόχους σας→ τι είδους δραστηριότητα θα 
επιλέξετε;

3. Επιλέξτε τη νομική σας μορφή→ ενεργειακός συνεταιρισμός;

4. Αναζητήστε υποστήριξη → τι είδους υποστήριξη και από 
ποιόν;

5. Ξεκινήστε τη δραστηριότητά σας → μιλήστε στον κόσμο για 
αυτό!



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

Γενικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Οργανωθείτε→ δημιουργήστε την ομάδα σας

• Συγκεντρώστε άτομα, άνδρες και γυναίκες, με κίνητρα→ οι τεχνικές 
δεξιότητες και οι γνώσεις είναι σημαντικές, αλλά το κίνητρο είναι το κλειδί

• Προσδιορίστε τους βασικούς ηγέτες ή καλωσορίστε τους δυνητικούς ηγέτες

• Εξετάστε τις υπάρχουσες ομάδες γύρω σας, η κοινότητα μπορεί να είναι 
ήδη εκεί! (και μάθετε από αυτούς)

• Διατηρήστε την ομάδα σας αφοσιωμένη μέσω τακτικής επικοινωνίας και 
δραστηριοτήτων



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

2. Καθορίστε τους στόχους σας→ τί είδους δραστηριότητας θα επιλέξετε;

• Κάντε ερωτήσεις στον εαυτό σας (Ποιός είστε; Τι θέλετε να πετύχετε; Πώς 
θα το κάνετε;)

• Δημιουργήστε τη δική σας αφήγηση→ Η αφήγηση είναι το κλειδί
• Ορίστε τις κύριες δραστηριότητές σας:

▪ Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση
▪ Παραγωγή ενέργειας
▪ Διαχείριση ενέργειας (κοινή χρήση, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση…)
▪ Προμήθεια ενέργειας, διανομή, άλλες υπηρεσίες…
▪ Εκπαίδευση
▪ Κινητικότητα

• Σχεδιάστε τη διαδικασία → Αναπτύξτε τη στρατηγική σας

Γενικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ



  
Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

3. Επιλέξτε τη νομική σας μορφή→ ενεργειακός συνεταιρισμός;

• Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά πιθανότατα θα είναι χρήσιμο

• Επιλέξτε τη νομική μορφή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας→ Στο POWERPOOR, 
πιστεύουμε ότι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι οι πιο κατάλληλοι. Μερικά από τα πλεονεκτήματά τους 
είναι:

– Περιφερειακά δίκτυα → Υποστήριξη και συμβολή

– Ήδη υφιστάμενοι κανόνες/δομές→ Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από το μηδέν

– Άλλες συνεργατικές πρωτοβουλίες→ Μπορεί να αποτελέσουν καλή έμπνευση, αναφορά και 
υποστήριξη

– Κοινωνική και οικονομική προοπτική→ Μια σταθερή νομική μορφή για την επίτευξη των στόχων σας

• Ορίστε τη δομή σας

− Εσωτερικοί κανόνες

− Ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων;

− Ποιοι θα είναι οι επενδυτές;

Γενικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

Γενικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4. Αναζητήστε υποστήριξη→ τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε και 
από ποιον;

Υποστήριξη από:

Τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις

Άλλους συνεταιρισμούς

Εταιρείες και επαγγελματίες

Σύλλογους και κοινωνικά κινήματα

Υποστήριξη σε:

Νομικές/φορολογικές διαδικασίες, νομιμότητα…

Γενική/επιχειρησιακή υποστήριξη

Παροχή υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη…

Ευρεία προσέγγιση, κοινωνική νομιμοποίηση

Δημιουργήστε ένα δίκτυο γύρω σας→ Προσεγγίστε την ευρύτερη κοινότητα



  

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες
Πώς να αρχίσω

Γενικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

5. Ξεκινήστε τη δραστηριότητά σας → και μιλήστε στον κόσμο για 
αυτό!

• Μοιραστείτε την αφήγησή σας→ Παρακινήστε άλλους/ες να 
συμπορευτούν μαζί σας ή να συμμετάσχουν σε νέα έργα

• Να θυμάστε: η διατήρηση μιας ενεργειακής κοινότητας είναι μια 
συνεχής διαδικασία που απαιτεί αδιάκοπη δέσμευση!



• Η συμμετοχή των πολιτών είναι η ραχοκοκαλιά των 
Συλλογικών Καινοτόμων Δράσεων για την ενέργεια

• Τόσο οι πρωτοβουλίες Crowdfunding όσο και οι 
Συλλογικές Ενεργειακές Πρωτοβουλίες αποτελούν ισχυρά 
εργαλεία για τη βελτίωση των συνθηκών που σχετίζονται 
με την ενέργεια και τη πρόσβαση σε αυτήν

• Μπορούν να είναι μια καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με 
τις ατομικές ή παραδοσιακές μεθόδους χρηματοδότησης, 
και παρέχουν πολλά οφέλη εκτός από τους αμιγώς 
οικονομικούς πόρους

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Βασικά σημεία
 



• POWERPOOR Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: 
http://powerpoor.eu/library

• Παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας:: 
https://www.energypoverty.eu

• Επιτυχής Crowdfunding σε 15 βήματα από το ECN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKS4qNWhGkZEQKKDlG
tNlg26aWonGC_MK

• "Κοινοτική Ενέργεια: Ένας πρακτικός οδηγός ανάκτησης ισχύος" 
από Friends of the Earth Europe, REScoop και Energy Cities. 
Οκτώβριος 2020. Διατίθεται εδώ (και στα Ελληνικά, μαζί με 
ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στους Δήμους): https://energy-
cities.eu/publication/community-energy/

Αναφορές και περαιτέρω ανάγνωση
 

http://powerpoor.eu/library/publications
https://www.energypoverty.eu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKS4qNWhGkZEQKKDlGtNlg26aWonGC_MK
https://energy-cities.eu/publication/community-energy/
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