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Κάθε αρχή και δύσκολη 

• Εναρμόνιση θεσμικού πλαισίου με REDII 

• Απουσία υποστηρικτικών μηχανισμών και κινήτρων 

• «Βαρύ σχήμα» για μικρούς αυτοπαραγωγούς 

• Νέα State-Aid Guidelines --> ανταγωνιστικές διαδικασίες  

• Απουσία έγκαιρης έκθεσης αξιολόγησης φραγμών και 
δυνατοτήτων ανάπτυξης 

 
 

 Λίγες «πραγματικές» πρωτοβουλίες ΕΚΟΙΝ 
 Νόμος ν.4759/2020: «Όλοι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες»  
 Απουσία μικρών έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 



Γιατί δεν υπάρχουν μικρά σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής; 

• «Βαρύ» σχήμα για μικρούς αυτοπαραγωγούς 

– Θεωρούνται επιτηδευματίες – Κατηγορία Β’ ή Γ’ 

– Μακρόχρονη αδειοδοτική διαδικασία 

– Μεγάλα πάγια έξοδα: >2.000 € / έτος (κατηγορία Β’) 

• Αντιμετώπιση ενοίκων σε πολυκατοικία ως εικονικούς 
αυτοπαραγωγούς 

 Ελαφρύ σχήμα αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή 
 Απαλλαγή Μη-Κερδοσκοπικών ΕΚΟΙΝ αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή 

(επιμερισμό ενέργειας) και εξοικονόμηση ενέργειας από υποχρέωση 

έναρξης εργασιών στην εφορία (π.χ. μετατροπή σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο.) 

 Εναλλακτικά: νέο σχήμα για επίπεδο κτιρίου / γειτονιάς, όπως προβλέπεται 

από REDII Άρθρο 21(4) για «αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές που ενεργούν από κοινού» 



Γιατί είναι λάθος να υποχρεούνται οι ΕΚΟΙΝ σε ανταγωνιστικές 
διαδικασίες 

̶ Η φιλοσοφία των ΕΚΟΙΝ τις αποτρέπει να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε ανταγωνιστικές διαδικασίες 

̶ Έλλειψη εμπειρίας / know how / Δημοκρατικό μοντέλο 
διακυβέρνησης 

̶ Μεγάλο αρχικό κόστος ανάπτυξης (sunk costs) 

̶ Αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας και 
διαμοιρασμού κινδύνου σε διαφορετικά έργα 

̶ Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

̶ Αποτυχημένα παραδείγματα σε Ευρώπη (π.χ. Γερμανία, 
Γαλλία κα) 

̶ Κίνδυνος για μηδενικό ενδιαφέρον ΕΚΟΙΝ στην Ελλάδα από 
1η Ιανουαρίου 2022 



Καλά παραδείγματα: Ιρλανδία, Σκωτία, Ολλανδία 

• Σκωτία  

– Community And Renewable Energy Scheme (CARES) 

– Αυστηρά κριτήρια επιλογής – έως 100% κάλυψη του κόστους 
ανάπτυξης 

• Ολλανδία 

– Κάλυψη μεγάλου μέρους του κόστους ανάπτυξης 

– “Revolving” χαρακτήρας (επιστρεπτέο με επιτόκιο σε περίπτωση 
υλοποίησης του έργου) 

• Ιρλανδία  

– Ανταγωνιστικές διαδικασίες μόνο για ΕΚΟΙΝ 

– Απλοποιημένες διαδικασίες αίτησης 

– Grants & soft loans για τα έργα 

– Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υποχρεωτικά safeguards) 

Πηγή: RESCoop: Irish Case Summary 

 

https://www.rescoop.eu/toolbox/what-member-states-should-know-when-designing-support-schemes-for-energy-communities-the-example-of-ireland


Συμπεράσματα: κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του 

• Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης 

• Ευέλικτο σχήμα για συλλογική αυτοπαραγωγή 
– Απαλλαγή από εφορία 

– Ξεχωριστό σχέδιο για επίπεδο πολυκατοικίας / γειτονιάς 

– Επιδότηση κόστος ανάπτυξης (micro-funds) 

• Στοχευμένα εργαλεία στήριξης του κόστους 
ανάπτυξης ΕΚΟΙΝ 

– Επιδοτήσεις εξοπλισμού αποκλειστικά για έργα ηλιακής 
κοινωνικής πολιτικής 

• Εξαίρεση από ανταγωνιστικές διαδικασίες 
– Αυστηρά κριτήρια επιλογής ΕΚΟΙΝ 

– Εναλλακτικά: το παράδειγμα της Ιρλανδίας 

 


