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1 Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο 
 

1.1 Γενική Περιγραφή 
 

Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί μια αναγκαιότητα αναγνωρισμένη σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αποτελεί 
ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για ένα άλλο μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης, δίκαιο και περισσότερο ασφαλές, 
αφού οι ανανεώσιμες πηγές και η εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρουν και προαπαιτούν για την ορθή 
εκμετάλλευσή τους, την γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων και την συμμετοχή των πολλών σ’ αυτές.  

Συνεπώς η ενεργειακή μετάβαση όχι μόνο εξυπηρετεί τους στόχους της χώρας για μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την 
Συμφωνία των Παρισίων, αλλά συνιστά και ευκαιρία για τον Ενεργειακό εκδημοκρατισμό αλλά και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που 
πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν στην χώρα μας αποτελούν σημαντικό εργαλείο της επίτευξης της δίκαιης 
ενεργειακής μετάβασης στην χώρα.  

Ο νόμος των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ν.4513/2018) δίνει την δυνατότητα σε πολίτες, φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να συστήνουν αστικούς συνεταιρισμούς 1  αποκλειστικού 
σκοπού, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης 
Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της 
παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο νόμος αναγνωρίζει 
συνεπώς τους πολλούς ως υποκείμενα της ενεργειακής μετάβασης και προωθεί με τις διατάξεις του την 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την 
προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και 
προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, 
καθώς και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.  

Κεντρικός άξονας του νόμου αποτελεί η έννοια της τοπικότητας, που ρυθμίζει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η εντοπιότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την δημιουργία 
συνεργειών και συμπράξεων για την ‘υλοποίηση ενεργειακών εγχειρημάτων που απαντούν σε τοπικές 
ανάγκες, αξιοποιώντας τοπικούς ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, με στόχο την διάχυση του οφέλους 
στα µέλη της ενεργειακής κοινότητας και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες’2.  

Σημαντική επίσης κανονιστική παράμετρος του νόμου των Ε.Κοιν. αποτελεί η νησιωτικότητα, στα πλαίσια της 
οποίας εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις και προνόμια για την περίπτωση των πολύ μικρών νησιών3, προκειμένου 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το υψηλό κόστος ανά παραγόμενη kWhel καθώς και των 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων που εγείρει η χρήση συμβατικών μορφών 
δυναμικού παραγωγής.  

                                                           
1 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Ε.Κοιν συμπληρωματικά του παρόντος νόμου, είναι ο ν. 1667/86 (’Α 196) περί αστικών 
συνεταιρισμών, επί του οποίου εισάγονται στο αρ. 1 παρ. 3 του ν. 4513/2018 ορισμένες διαφοροποιήσεις.  
2 Αιτιολογική Έκθεση ν.4513/2018 
3 Ως μικρά νησιά, ορίζονται τα νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους (3.100) σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή 



 Φεβρουάριος 2020 

Σελ. | 4  
 

Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει την ενεργοποίηση και ισχυροποίηση τεχνολογικών εργαλείων όπως ο εικονικός 
ενεργειακός συμψηφισμός για την εφαρμογή τους στις Ε.Κοιν., καθώς και την θωράκιση των ευάλωτων 
καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.  

Τέλος, ο νόμος 4513/2018, προβλέπει οικονομικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν., τα οποία αφορούν 
κυρίως στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., προκειμένου για την 
αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού που αποτελεί κεντρικό εθνικό ενεργειακό στόχο με συμμετοχή και των 
τοπικών κοινωνιών.  

 

 

1.2 Το νομοθετικό πλαίσιο. Ο Νόμος 4513/2018 και ο Νόμος 1667/86 
 

Η Ενεργειακή Κοινότητα ως εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 
καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.  

 

1.2.1  Ορισμός – Μέλη που δύνανται να συμμετέχουν  

Η Ενεργειακή Κοινότητα 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 και 
ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική 
χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), 
της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της 
διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.  

Βασικά χαρακτηριστικά μιας Ε.Κοιν. αποτελούν: 

1. Κανένα μέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 20% στην συμμετοχή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο (μερίδες), 
με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που μπορούν να συμμετέχουν με ανώτατο όριο το 40% και 
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 
κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, των οποίων το ανώτατο όριο συμμετοχής ορίζεται 
στο 50%.  

1. Τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η 
έδρα της Ε.Κοιν. (κριτήριο εντοπιότητας) 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, ενώ τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν 
την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.. 

2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη 
γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο. 

Μέλη μιας Ε.Κοιν μπορούν να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
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 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.  

 

1.2.2 Πεδίο δραστηριότητας Ε.Κοιν. 

Η δραστηριότητα των Ε.Κοιν., μπορεί να εκτείνεται σε όλο το φάσμα παραγωγής, διανομής, προμήθειας 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ επικουρικά μια Ε.Κοιν. μπορεί να δραστηριοποιείται και σε δράσεις 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης, συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών. 

Σε κάθε περίπτωση ως μέγιστο γεωγραφικό εύρος της δραστηριότητας ορίζεται το όριο της Περιφέρειας που 
έχει την έδρα της η Ε.Κοιν.  

Αναλυτικά το υποχρεωτικό αντικείμενο δραστηριότητας των Ε.Κοιν., περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα 
παρακάτω: 

1. παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας 
που βρίσκεται η έδρας της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης Περιφέρειας με έδρα εντός της περιφέρειας 
Αττικής  

2. διαχείριση 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. Η ‘διαχείριση’ αφορά συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή 
διάθεση των πρώτων υλών.  

3. προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο την 
επίτευξη καλύτερων τιμών για τα µέλη τους, την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και χρήσης 
συμβατικών καυσίμων καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

4. προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά, υβριδικά, αερίου), µε στόχο την επίτευξη 
καλύτερων τιμών για τα µέλη τους. 

5. διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,  
6. προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, εντός της Περιφέρειας 

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

βρίσκεται η έδρα της, 
8. διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και 

εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή παρέχεται η 
δυνατότητα στις Ε.Κοιν. να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της εκπροσώπησης (aggregation). 

9. ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών (π.χ. στόλο ηλεκτρικών 
οχημάτων, κ.λπ.) εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,  

10. εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας 
που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,  

11. παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO)  
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Παράλληλα με την άσκηση κάποιων από τις παραπάνω δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα άσκησης 
ορισμένων επιπλέον δραστηριοτήτων που αφορούν:  

1) 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 Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 

 2) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. (τεχνο-οικονομικών μελετών) ή υλοποίησης 
παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους 
ανωτέρω τομείς,  

3) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,  

4) 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,  

5) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα 
ενεργειακής αειφορίας, 

6) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας 
πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της 
Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των 
ανωτέρω.  

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

 

1.2.3 Προϋποθέσεις  

Οι περιορισμοί που τίθενται από τον ν. 4513/2018 για την σύσταση μιας Ε.Κοιν, αφορούν στον ελάχιστο 
αριθμό των μελών της, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της Ε.Κοιν., 
την εντοπιότητα των μελών της και το είδος της δραστηριότητας που ασκεί. Αναλυτικότερα: 

 

Ελάχιστος αριθμός μελών Ε.Κοιν 

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

 Πέντε (5)  

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α., ισχύει: 

 Δύο (2), αν τα μέλη είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 
κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή  

 Τρεις (3) στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. 
 Τρεις (3) στην περίπτωση που συμμετέχουν δύο Ο.Τ.Α. σε συνέργεια με νομικό πρόσωπο δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο. Δόκιμη ωστόσο συνέργεια θεωρείται η συνέργεια ενός 
Ο.Τ.Α. με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου και όχι με φυσικό πρόσωπο, ή 
τουλάχιστον με έναν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό φυσικών προσώπων.  

 Στην περίπτωση συμμετοχής ενός (1) Ο.Τ.Α., το σύνολο των μελών οφείλουν να είναι πέντε (5).  
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Κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

 Τουλάχιστον Δεκαπέντε (15) μέλη, με το 50% συν ένα εξ αυτών να είναι φυσικά πρόσωπα.  
 Τουλάχιστον Δέκα (10) μέλη στην περίπτωση Ε.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω 

των 3.100 κατοίκων, με το 50% συν ένα εξ αυτών να είναι φυσικά πρόσωπα.  

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μια ΕΚΟΙΝ. Από την παρούσα πρόβλεψη εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά 
πρόσωπα. 

 

 

Εντοπιότητα  

Τουλάχιστον το Το 50% συν 1 των μελών των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται 
η έδρα της Ε.Κοιν. 

 Τα φυσικά πρόσωπα – μέλη απαιτείται 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  

 Τα νομικά πρόσωπα-μέλη απαιτείται να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της έδρας της 
Ε.Κοιν. 

 

Συμμετοχή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο-Μερίδες 

 Κάθε μέλος κατέχει μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. 
 Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. 
 Ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο ορίζεται το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού που μπορούν να συμμετέχουν με ανώτατο όριο το 40% και τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού 
νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με 
την τελευταία απογραφή, που μπορούν να συμμετέχουν με ανώτατο όριο το 50%. Το ποσοστό 
συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο ορίζει τις μερίδες που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος.  

 Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη 
γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο. 

 Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα από 
συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. 

 

Διανομή κερδών 

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας Ε.Κοιν.  

 Τα πλεονάσματα δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή 
αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης.  

 Από τα πλεονάσματα της Ε.Κοιν. παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) για το 
σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του 
αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν.. 
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Κερδοσκοπικός χαρακτήρας Ε.Κοιν.  

 Η διανομή κερδών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό και μετά την αφαίρεση του τακτικού 
αποθεματικού. 

Ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας των Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά της. Η μεταβίβαση των 
αδειών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή / και Υβριδικών Σταθμών που ανήκουν σε 
Ε.Κοιν. σε έτερη Ε.Κοιν, ρυθμίζεται στη βάση της ομοιότητας του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων 
χρήσης.  

 

Για τους Ο.Τ.Α – λειτουργία βάσει κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 

Για Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην οποία έχει 
την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ 
βαθμού της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των 
πλεονασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, καυσίμων και νερού μετά την παρακράτηση 
του τακτικού αποθεματικού. 

 

1.2.4 Δυνατότητα ίδρυσης Ένωσης και Ομοσπονδίας 

Στο αρ. 10 του νόμου 4513/2018, προβλέπεται η δυνατότητα των Ε.Κοιν. να ιδρύουν Ένωση και Ομοσπονδία, 
με σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. 
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1.3 Διαδικασία έναρξης και σύστασης Ε.Κοιν. (ίδρυσης) ως αστικός συνεταιρισμός 
 

Η διαδικασία σύστασης μιας Ε.Κοιν., ακολουθεί την διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού και 
περιλαμβάνει την κατάρτιση του καταστατικού, την υπογραφή του από τα μέλη, την κατάθεσή του στο 
Ειρηνοδικείο και την καταχώριση στο Ειδικό Μητρώο Ε.Κοιν. του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Με την 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Ε.Κοιν καθίσταται αυτόματα δικαιούχος των οικονομικών κινήτρων 
και μέτρων στήριξης που προβλέπει ο νόμος.  

Σχηματικά, η διαδικασία αποτυπώνεται στο κάτωθι διάγραμμα: 

 

 
 

  

1. Τήρηση Διαδικασίας 
Ίδρυσης Αστικού 
Συνεταιρισμού

κατάρτιση καταστατικού 
υπογεγραμμένο από τα 

μέλη 

2. Ειρηνοδικείο
προσκομίζονται στο 

Ειρηνοδικείο το 
καταστατικό, 

συμβολαιογραφικά 
έγγραφα, καταστατικά των 
νομικών προσώπων- μελών 

της Ε.Κοιν. 

3. Καταχώριση στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο 

και στο Ειδικό Μητρώο 
Ε.Κοιν.
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2 Κατάρτιση καταστατικού 
 

 

Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη και 
καθορίζει τουλάχιστον: 

 Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των 
φυσικών προσώπων- μελών της, καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται 
υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων- μελών της 

 Την επωνυμία και την έδρα της Ε.Κοιν.  
o Η επωνυμία περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία 

«Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης της ευθύνης των μελών της. Ονόματα φυσικών προσώπων ή 
επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία των Ε.Κοιν.  

o Ως έδρα της Ε.Κοιν. ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας. 
 Τον σκοπό και τις δραστηριότητές της 
 Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών της, καθώς και τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν. 
 Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία 

απόδοσής της 
 Την έκταση ευθύνης των μελών της  
 Τη διάρκειά της 
 Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) 
 Την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου  
 Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη 

σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  
 Τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης 
 Τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 

Το καταστατικό το οποίο οφείλει να είναι σε συμφωνία με τον προβλεπόμενο αριθμό μελών και 
δραστηριοτήτων, υπογράφεται από τα μέλη. Το καταστατικό των Ε.Κοιν. δεν μπορεί να περιλαμβάνει άλλες 
δραστηριότητες πέραν των οριζόμενων στον νόμο των Ε.κοιν.  
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3 Υποβολή στο Ειρηνοδικείο  
 

 

Για τη σύσταση μιας Ε.Κοιν. όπως προαναφέρθηκε, τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού 
συνεταιρισμού και προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:  

 το καταστατικό της Ε.Κοιν.  
 συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - μέλη που να 

αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της 
Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - μελών τους που είναι 
δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,  

 τα καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών της Ε.Κοιν. 

Η Ε.Κοιν. καταχωρίζεται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).  

Εντός τριών (3) μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Κοιν., οφείλει να προσκομιστεί στην αρμόδια 
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου που 
πιστοποιεί την καταβολή του συνεταιριστικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό. Στην περίπτωση που 
δεν προσκομιστεί το ανωτέρω μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει 
σε διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν.  

Το Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να ενημερώνεται για: 

 μεταβολή στοιχείων που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αφορούν τον 
αριθμό των μελών ή την εντοπιότητα των μελών με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου 

 το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του 
διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και για την κατανομή αρμοδιοτήτων 
εκπροσώπησης, τα οποία οφείλουν να υποβληθούν μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού 
συμβουλίου και των ελεγκτών, τα οποία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
έγκρισή τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση. 

O νόμος των Ενεργειακών Κοινοτήτων προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής υπαρχόντων συνεταιρισμών και 
επιχειρήσεων σε καθεστώς Ε.Κοιν. Η διαδικασία της μετατροπής προκύπτει από συνδυασμένη εφαρμογή του 
αρ. 16 του ν.1667/864 με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου περί της σύστασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων.  

 

  

                                                           
4 Βάσει των προβλεπόμενων στο ν.1667, αρ.16:  

1. Επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύπου εταιρείας σε συνεταιρισµό του νόµου αυτού. 2. Για τη µετατροπή ανώνυµης 
εταιρείας και εταιρείας περιορισµένης ευθύνης απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 παρ. 3 - 5 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 ή της συνέλευσης 
των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955. 3. Για τη µετατροπή οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρείας απαιτείται οµόφωνη απόφαση των εταίρων. 4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να 
περιβληθεί τον απαιτούµενο για τη σύσταση του συνεταιρισµού τύπο και να περιέχει τα απαραίτητα κατά τον παρόντα 
νόµο στοιχεία του καταστατικού. 5. Από την καταχώριση της απόφασης στο µητρώο συνεταιρισµών συντελείται η 
µετατροπή και ο συνεταιρισµός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών που 
µετατράπηκαν και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες χωρίς διακοπή τους. 
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3.1 Οικονομικά κίνητρα-Μέτρα στήριξης  
 

Ο νόμος των Ενεργειακών Κοινοτήτων, προβλέπει οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε. Κοιν. τα 
οποία περιλαμβάνουν: 

1. Ένταξη των Ε.Κοιν. στον Αναπτυξιακό νόμο κατ’ αναλογία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ. καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 
ή πόρους της Ε.Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.  

2. Βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης5 προβλέπεται εξαίρεση από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για 
έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων ισχύος μέχρι 6 MW για αιολικά πάρκα και 1 ΜW για φ/β.  

3. Δυνατότητα καθορισμού ειδικών όρων (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. Δυνατότητα πρόβλεψης ειδικών όρων για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς 
που αδειοδοτούνται από Ε.Κοιν στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης. 

5. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

6. Προτεραιότητα εξέτασης αίτησης για χορήγησης άδειας παραγωγής στη ΡΑΕ για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς από ΕΚΟΙΝ , εφόσον παρουσιάζουν 
εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων. 
Προτεραιότητα εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 
Υβριδικούς Σταθμούς που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη ΕΚΟΙΝ. Μείωση του ύψους 
της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς, οι οποίοι 
ανήκουν σε Ε.Κοιν., κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

7. Ορισμό ως ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου για χορήγηση άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη ΡΑΕ, ίση με 60.000 ευρώ.  

8. Δυνατότητα ορισμού μειωμένων ποσών εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα μητρώα 
συμμετεχόντων στο πλαίσιο των συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού (Η.Ε.Π.) και διαχείρισης ηλεκτρικών δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως 
ο πληθυσμός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια της έδρας της Ε.Κοιν. 

9. Δυνατότητα πρόβλεψης ειδικών όρων για τις Ε.Κοιν. που λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

10. Ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις 
άδειες που χορηγούνται σε Ε.Κοιν.. 

                                                           
5 ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267): Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και 
κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση 
τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016., http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=555&language=el-GR  
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11. Δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών από ΕΚΟΙΝ για την 
κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της ΕΚΟΙΝ, με 
εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστο όριο εγκατεστημένης ισχύος το 1MW 
για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
Ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής ενέργειας 
με την καταναλωθείσα ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε 
σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση 
κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της αυτής παροχής. 
Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής 
ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού 
(παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό), εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον 
ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό παραγωγής ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται 
ηλεκτρικά με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, δηλαδή ο σταθμός 
παραγωγής και η εγκατάσταση κατανάλωσης τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές.  
Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια 
Περιφερειακή Ενότητα και συνδέεται στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με 
τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο 
σταθμός παραγωγής θα εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, και θα συνδέεται στο ίδιο 
ηλεκτρικό σύστημα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με τις 
εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής 
όσο και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να είναι επ' ονόματι του 
ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή. 
Ειδικότερα όσον αφορά τον Εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ε. Κοιν, η νέα ΥΑ για τον 
ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019 περιγράφει αναλυτικά τα 
κριτήρια ένταξης, τα όρια ισχύος, τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται ο εικονικός ενεργειακός 
συμψηφισμός και συνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις. 
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο συμψηφισμός της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 
παραγωγής της Ε. Κοιν. με τη συνολική καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις 
καταναλωτών με δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό γίνεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, 6 της ΥΑ ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019. Ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται εντός της Περιφέρειας, 
στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ο σταθμός παραγωγής και οι 
εγκαταστάσεις κατανάλωσης (παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό) βρίσκονται στην ίδια 
Περιφέρεια και συνδέονται στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή. Στα μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο ίδιο 
δίκτυο διανομής με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η 
έδρα της Ε. Κοιν. Ειδικά για Ε. Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής ο σταθμός παραγωγής 
επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός όμορης Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται στο 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και οι αντίστοιχες παροχές 
κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο 
προμηθευτή (νέα ΥΑ για τον ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019). 
 
Η ενεργοποίηση και διεύρυνση των εργαλείων του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net 
metering) αποτελεί πολύ σημαντική ρύθμιση του νομοθέτη, ο οποίος ορίζει μεταξύ των ενδεχόμενων 
στόχων μιας Ενεργειακής Κοινότητας, την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Εξειδικεύει δε 
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ρητά στον σκοπό-αντικείμενο δραστηριότητας μιας Ενεργειακής Κοινότητας, την δυνατότητα μιας 
Ενεργειακής Κοινότητας να ασκεί δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την 
αντιμετώπιση της ενεργειακή ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο το φτώχειας, εντός της 
περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας ανεξάρτητα εάν είναι μέλη 
της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες 
δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.  
Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των σταθμών παραγωγής που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας 
σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετρείται στο εκάστοτε 
ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με 
τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Ειδικά για τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζουν δύο τεχνολογίες, θα 
πρέπει να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο περιθώριο και για τις δύο τεχνολογίες. Η ισχύς ενός σταθμού 
παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα:  
 

 
 

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών, το ανώτατο όριο ανέρχεται στα 500kW. 
Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών 
που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών 
ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW (νέα ΥΑ για τον ενεργειακό 
και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019). 
Αντίστοιχα, σχετικά με τον ενεργειακό συμψηφισμό προβλέπεται διεύρυνση του μέγιστου ορίου 
εφαρμογής του από 500 kW, για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο 1 MW (αρ. 23 ν. 4513/2018).  
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Γεωγραφικό όριο της εφαρμογής των ανωτέρω τεχνολογικών εργαλείων αποτελεί η Περιφέρεια. 

 Οι Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
(ανά κατηγορία) προσδιορίζονται στο Άρθρο 4, ν. 4414/ 2016. Ειδικότερα όσον αφορά την Ηλιακή Ενέργεια 
που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 
με εγκατεστημένη ισχύ <=1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW, έχουν 
μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν 
διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10% (ν. 4602/2019).  

 


