
Θεσμικό πλαίσιο 
Ενεργειακών 
Κοινοτήτων 

ΟΤΑ 

Ιανουάριος 2023 



Η βασική νομοθεσία 

• Ο νόμος πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) είναι ο 4513/2018 

(“Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις” – ΦΕΚ 9Α/23.1.2018). 

 

• Ο νόμος αυτός: 

• καθορίζει το σκοπό και το αντικείμενο δραστηριότητας μιας Ε.Κοιν.,   

• προσδιορίζει το πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία της, 

• περιγράφει οικονομικά κίνητρα και μέτρα για τη στήριξή της. 

 



Η βασική νομοθεσία 

• Υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, ΦΕΚ 759Β’, 05.03.2019, 
“Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή 
ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και από 
Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού“ και 
ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024, ΦΕΚ3971Β/30.8.2021 που την τροποποιεί και τη 
βελτιώνει.  
 

• Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού ώστε να έχουν δικαίωμα ένταξης οι Ε.Κοιν.  

 



Η βασική νομοθεσία 

• Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129Α/4.7.2022) διευρύνει τις κατηγορίες χρήσεων που 

μπορούν να ενταχθούν από κάποιον ΟΤΑ στον ενεργειακό συμψηφισμό και στον 

εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. 

 



Ορισμός Ε.Κοιν. 

• Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.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 καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής  αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 



Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

 Φυσικά πρόσωπα με πλήρη  δικαιοπρακτική ικανότητα 

 

 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

 

 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

 

 Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφέρειας  εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της  

Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών 

 

 Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών  ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα 

της  Ε.Κοιν. 



Κριτήρια εντοπιότητας 

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 περιφερειακής ενότητας 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. 

 

 



Μορφές Ε.Κοιν. 

Α. Μη Κερδοσκοπικός  Χαρακτήρας 
 
Ελάχιστος αριθμός μελών: 
 
• 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός  

των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου ή φυσικά πρόσωπα 
• 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο  Ο.Τ.Α. 
• 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. 

 
 

 



Μορφές Ε.Κοιν. 

Α. Μη Κερδοσκοπικός  Χαρακτήρας 

 
Διάθεση Κερδών: 
 
• Δεν διανέμονται στους  μεριδιούχους 
• Δεν υπάρχει δυνατότητα  μετατροπής σε  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα 
• Μέριμνα κατά την εκκαθάριση 

 
 

 



Μορφές Ε.Κοιν. 

Β. Κερδοσκοπικός  Χαρακτήρας 

 

Ελάχιστος αριθμός μελών: 

 

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

• 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά  πρόσωπα 
• Επιτρέπεται η διανομή κερδών 

 
Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της. 

 



Μορφές Ε.Κοιν. 

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% 
(ή 50% για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους). Η μεταβίβαση συνεταιριστικής  μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο 
πρόσωπο  γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του  διοικητικού συμβουλίου. 
 
Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το 
οποίο κατέχει. 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός 

της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης 

Περιφέρειας για Ε.Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, 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. 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

 Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, 

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 

οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου. 

 Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας που 

βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή  διανομή 

θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας. 

 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός 
της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης 
περιφερειακής ενότητας. 

Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφερειακής  
ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός 
της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της  Ε.Κοιν. 

 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

 Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης 
των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της  ενεργειακής 
απόδοσης εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της 
Ε.Κοιν. 

 

 Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή 
υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής  απόδοσης ή παροχή 
στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς. 

 

 Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους  σκοπούς της. 

 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

 Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

 

 Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 

 



Δραστηριότητες Ε.Κοιν. 

Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους 

καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας,  ανεξάρτητα αν είναι 

μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός 

ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την 

κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών. 
 

Το καταστατικό των Ε.Κοιν. δεν περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες εκτός των 
αναφερομένων. 
 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού μπορούν να 
συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Ε.Κοιν. ως μέλη κατά παρέκκλιση της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986. 

 



Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης 

1. Οι Ε.Κοιν. μπορούν να εντάσσονται στο ν. 4399/2016 (Α΄ 117), εφαρμοζομένων 

αναλογικά των διατάξεων του νόμου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και σε άλλα 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους. 

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να 

καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις και όροι προνομιακής συμμετοχής ή 

εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του 

άρθρου 7 του ν. 4414/2016 για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται 

να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν. 

 



Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να 

καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως προνομιακές χρεώσεις, μεγαλύτερη διάρκεια 

χρήσης, για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

κατέχουν Ε.Κοιν. 

 

4. Ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για 

σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς που αδειοδοτούνται 

από Ε.Κοιν. 

 



Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης 

5. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους 

διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

που προβλέπεται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς. 

 

6. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής προς τον ΔΕΔΔΗΕ για σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., μειώνεται 

κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

 

7. Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την 

ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 



Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης 

8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Βεβαίωσης 

Παραγωγού για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και 

Υβριδικούς Σταθμούς εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών 

αιτήσεων, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί 

εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων. 

 

9. Οι αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και υπαγωγής σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, που αφορούν σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ανήκουν σε Ε.Κοιν. 

εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.  



Προτεραιότητα για αυτοπαραγωγή και Ε.Κοιν. 

Ομάδα Β (υψηλής προτεραιότητας) για χορήγηση όρων σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ 

(ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123, ΦΕΚ 4333Β’/12.8.2022): 
 

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή 

ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες 

με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που 

σύμφωνα με το καταστατικό τους δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της 

χρήσης ή σε Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού 

ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των 

οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα. 



Αυτοπαραγωγή από ΟΤΑ 

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. του Ο.Τ.Α. α΄ 

και β΄ βαθμού, μπορεί να γίνεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις 

κοινωφελών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α, δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και 

νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και 

δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης και 

κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που είτε ανήκει είτε εξυπηρετεί 

ανάγκες του Ο.Τ.Α. 
 

Η παροχή του σταθμού παραγωγής, καθώς και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς 

συμψηφισμό δεν είναι αναγκαίο να είναι επ’ ονόματι του ιδίου νομικού προσώπου (άρθ. 

100, Ν.4951/2022). 



Αυτοπαραγωγή από ΟΤΑ 

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού 

παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του 

αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων 

καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Άθροισμα Συμφωνημένης 

Ισχύος Καταναλώσεων (kVA). 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας, στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο των 3 MW. 



Αυτοπαραγωγή από ΟΤΑ 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και συστήματα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή 

νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς 

δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται 

στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους 

με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των 

ανωτέρω σταθμών ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος 

κατανάλωσης. 

 

Ειδικά για Ε.Κοιν. με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής, ο σταθμός παραγωγής 

επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε όμορη Περιφέρεια. 



Αυτοπαραγωγή από ΟΤΑ 

Μια Ε.Κοιν. μπορεί να διαθέτει την παραγόμενη ενέργεια από περισσότερους 

του ενός σταθμούς παραγωγής προς συμψηφισμό με εγκαταστάσεις 

κατανάλωσης. Κάθε σταθμός μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από διαφορετικό 

πάροχο.  

 

Ωστόσο, η ίδια εγκατάσταση κατανάλωσης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε 

περισσότερα του ενός συστήματα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Συνεπώς, 

στην περίπτωση που η Ε.Κοιν. διαθέτει περισσότερους του ενός σταθμούς 

παραγωγής, για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα 

πρέπει κάθε σταθμός παραγωγής να αντιστοιχίζεται με διακριτή ομάδα 

καταναλωτών. 



Οι προβλέψεις του RePowerEU 

H “Ηλιακή Στρατηγική” που προτάθηκε από την Κομισιόν στο πλαίσιο του 

RePowerEU (Απρίλιος 2022) προβλέπει τη σύσταση μίας τουλάχιστον ενεργειακής 

κοινότητας βασισμένης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε δήμο με 

πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων έως το 2025. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


