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Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Υπάρχουν οι εξής τρόποι χρηματοδότησης Ενεργειακών Κοινοτήτων από ΟΤΑ: 

 

1. 100% χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 

2. Χαμηλότοκο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) 

3. Χρηματοδότηση από Τρίτους και σύναψη προνομιακής Σύμβασης Πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στους συμμετέχοντες ΟΤΑ. 

 



Ταμείο Ανάκαμψης 

• Το πρώτο τρίμηνο του 2023, αναμένεται η δημοσιοποίηση 
προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων 
της χώρας. Στόχος να αξιοποιηθούν 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από τους 
ΟΤΑ, των οποίων η παραγωγή ενέργειας θα επιμερίζεται κατά κύριο 
λόγο σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. 

 



Ταμείο Ανάκαμψης 

• Η επιδότηση θα αφορά στο 100% του κόστους επένδυσης. Το ΥΠΕΝ 
κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορούν οι ΟΤΑ να καλύψουν και 
μέρος των δικών τους αναγκών μέσω αυτής της δράσης (θα 
βοηθούσε σε αυτό και σχετικό αίτημα από ΟΤΑ προς το ΥΠΕΝ). 
Προτιμά επίσης, οι αιτήσεις να γίνονται με ομαδοποίηση πολλών 
Δήμων παρά από κάθε Δήμο ξεχωριστά.  

 

• Σε ότι αφορά στην επάρκεια του δικτύου για να υποδεχθεί έργα 
Ενεργειακών Κοινοτήτων από ΟΤΑ, είναι στις προθέσεις του ΥΠΕΝ σε 
συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ να εξασφαλίσει επαρκή ηλεκτρικό χώρο.  

 



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

• Μια δεύτερη ευκαιρία είναι η αξιοποίηση ενός “παγωμένου” 
προγράμματος χρηματοδότησης του ΤΠΔ (παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 
2018), το οποίο αφορά σε ενεργειακό συμψηφισμό ή/και εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό. 

 

• Το χορηγούμενο δάνειο έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη με επιτόκιο 
δανεισμού κυμαινόμενο ή σταθερό κατ’ επιλογή του δανειολήπτη, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 

• Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να αιτηθεί είτε το σύνολο 
του προϋπολογισμού της έργου, είτε μέρος του, εφόσον επιλέξει να 
χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο μέρος του έργου από διαφορετική πηγή 
χρηματοδότησης. 



Χρηματοδότηση από Τρίτους 

• Στην περίπτωση αυτή ένα τρίτο μέρος (π.χ. πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας 
ή ιδιώτης επενδυτής) κατασκευάζει τον φωτοβολταϊκό σταθμό με δικά του 
έξοδα και συνάπτει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Power 
Purchase Agreement – PPA) με τα μέλη της Ε.Κοιν.  

 

• Η σύμβαση μπορεί να εξασφαλίσει στα μέλη της Ε.Κοιν. χαμηλότερες τιμές 
από τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια. Υπάρχουν δύο επιλογές: 

 - Υψηλότερα τιμολόγια με πέρασμα της ιδιοκτησίας του σταθμού 
 στην Ε.Κοιν. μετά την απόσβεση της επένδυσης, είτε 

 - Χαμηλότερα τιμολόγια με τον σταθμό να παραμένει στην κυριότητα 
 του φορέα χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


