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Υφιστάμενη κατάσταση



Κλιματική Αλλαγή ή Κλιματική Κρίση
Η κλιματική αλλαγή (Σύνοδος του Ρίο (1992) είναι η

αλλαγή του κλίματος η οποία αποδίδεται άμεσα ή

έμμεσα στην ανθρωπογενή δραστηριότητα και

προκαλεί τη μεταβολή της σύνθεσης της παγκόσμιας

ατμόσφαιρας και η οποία είναι επιπρόσθετη της

φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας που

παρατηρείται σε συγκρίσιμες ή αντίστοιχες χρονικές

περιόδους.

Οι κλιματικές μεταβολές είναι υπαρκτές από τη στιγμή δημιουργίας του πλανήτη. Το γεγονός όμως που διαφοροποιεί

τη σημερινή κατάσταση από τους φυσιολογικούς κύκλους θέρμανσης και ψύξης και μας έχει οδηγήσει στο να

αναφερόμαστε στο φαινόμενο πλέον με τον όρο κλιματική κρίση, είναι η ταχύτητα, η συχνότητα και η

σφοδρότητα των φαινομένων.



1,5 ℃ - Η πρόκληση

● Είμαστε σε τροχιά αύξησης της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασίας +2,7 ℃

● 6η Έκθεση της IPCC: 

‘’Αναπότρεπτες και μη 

αναστρέψιμες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής’’ και 

‘’Κόκκινος συναγερμός για την 

ανθρωπότητα’’ 



Κλιματική κρίση - Ανισότητες

Παρότι οι κίνδυνοι αφορούν τους πάντες, οι επιπτώσεις αυτές

πλήττουν εντονότερα τους φτωχούς και τους ευάλωτους.



“1.5°C pathways for the EU27: accelerating climate action to deliver the Paris Agreement”

Source: CAN Europe

https://climateanalytics.org/publications/2022/15c-pathways-for-the-eu27-accelerating-climate-action-to-deliver-the-paris-agreement/
https://caneurope.org/eu-can-achieve-climate-neutrality-a-decade-earlier-than-planned-new-report-climate-analytics/


ΕΕ27

• Μεταξύ 2019 και 2022 κατά μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το μερίδιο των 

ενεργειακών δαπανών αυξήθηκε κατά περισσότερο από ένα τρίτο, ενώ σε ορισμένες 

χώρες σχεδόν διπλασιάστηκε. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, περίπου 35 εκατομμύρια 

πολίτες της ΕΕ (περίπου το 8 % του πληθυσμού της ΕΕ) δεν ήταν σε θέση να θερμάνουν 

επαρκώς τα σπίτια τους το 2020.

• Το μερίδιο του ρωσικού αερίου αγωγών στις εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκε από 41 % 

το 2021 σε 9 % τον Σεπτέμβριο του 2022. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) 

αποτελεί πλέον βασική πηγή εφοδιασμού, αντιπροσωπεύοντας το 32 % των συνολικών 

καθαρών εισαγωγών αερίου στην ΕΕ. 

• Το 2019 και το 2020 η αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

υποκατέστησε περίπου 155,6 εκατ. ΤΙΠ και 164,6 εκατ. ΤΙΠ ορυκτών καυσίμων, 

αντίστοιχα. Τα παραπάνω αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση 43,5 δισ. EUR από την αποφυγή 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την ΕΕ το 2019 και 34,6 δισ. EUR το 2020

• Η ΕΕ παρήγαγε ποσοστό ρεκόρ 12 % της ηλεκτρικής της ενέργειας από ηλιακή 

ενέργεια από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2022 και 13 % από την αιολική 

ενέργεια. Από τις πρώτες ενδείξεις προκύπτει ότι το 2022 θα είναι έτος ρεκόρ για την 

ευρωπαϊκή αγορά ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV), με ετήσια αύξηση της ανάπτυξης στις 

μεγαλύτερες αγορές των κρατών μελών της ΕΕ μεταξύ 17 % και 26 %. Ωστόσο, η 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε από 14 % σε 11 % το καλοκαίρι του 2022 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων σε ποταμούς 

και ταμιευτήρες που οφείλεται στην ξηρασία

• Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας 

αναμένεται να αυξηθεί από 37 % το 2021 σε 69 % το 2030



ΙΕΑ – EU

We estimate that the 

cost of electricity supply 

would have been EUR 

40 billion lower if the

contribution of 

renewables had been at 

least 40% throughout 

the first‐half of the year

World Energy

Outlook

2022



Ενεργειακή Μετάβαση & 

Αποκεντρωμένη παραγωγή 

-

Ταχύτητα, υποκείμενα 

μετάβασης & όροι



EU 2030 & 2050: Τάσεις

Αναθεώρηση ΕΣΕΚ

– Καλοκαίρι 2023

Μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου το 2030 κατά 55%

(ή 57%) για την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας το 

2050. 

RePowerEU

Το REPowerEU είναι ένα σχέδιο για

• την εξοικονόμηση ενέργειας

• την παραγωγή καθαρής ενέργειας

• τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού

Επιτάχυνση στον τομέα της καθαρής 

ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η 

φθηνότερη και καθαρότερη διαθέσιμη μορφή 

ενέργειας, η οποία, μάλιστα, μπορεί να 

παράγεται εντός της Ένωσης, μειώνοντας τις 

ανάγκες μας για εισαγωγές ενέργειας. 



Γιατί ΕΚΟΙΝ;

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης μέσω της συμμετοχής

Αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας

Μεγιστοποίηση τοπικής αποδοχής ΑΠΕ

Δίκαιη κατανομή – Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Ενεργειακή εξοικονόμηση - Μείωση της ζήτησης

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης



Τι είναι η Ενεργειακή Κοινότητα;
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, την 

ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

✓ Φυσικά πρόσωπα

✓ Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

✓ Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

✓ Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας

Δικαίωμα Συμμετοχής

Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να 

σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η 

έδρα της Ε.Κοιν.

Κριτήρια εντοπιότητας

•Υπογραφή από τα μέλη

•Προσκομίζεται καταστατικό, 
συμβολαιογραφικά έγγραφα, 
καταστατικά νομικών 
προσώπων

Διαδικασίας 
Ίδρυσης Αστικού 

Συνεταιρισμού

•Η ΕΚΟΙΝ πλέον μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί

•Η Ε.Κοιν. είναι δικαιούχος των 
κινήτρων και προνομίων του 
νόμου

Καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο 
(ΓΕΜΗ) 

Απλή διαδικασία

Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο



Μη κερδοσκοπική

–

Χωρίς δυνατότητα 

διανομής πλεονασμάτων 

χρήσης

Κερδοσκοπική

-

Διανομή πλεονασμάτων 

χρήσης

Ελάχιστος αριθμός μελών Διανομή κερδών

❑ 5 με συμμετοχή ΝΠΔΔ ή φυσικών 

προσώπων

❑ 3 εφόσον συμμετέχουν μόνο ή 

τουλάχιστον 2 ΟΤΑ (π.χ. 35%, 35%, 30%) 

❑ 2 στην περίπτωση που τα μέλη είναι ΟΤΑ 

και είναι σε νησιωτική περιοχή (50%, 

50%)

❑ Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών 

– Διάθεση για τους σκοπούς της 

Ε.Κοιν.

❑ Εξαίρεση για μικρά νησιά (<3100)

❑ 15, στην περίπτωση που τα μέλη είναι 

ΝΠΔΔ - εκτός των ΟΤΑ ή φυσικά 

πρόσωπα 

❑ 10 αν είναι σε νησιωτικό δήμο (<3100)

❑ Απαιτείται πλειοψηφία φυσικών 

προσώπων

❑ Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο κατέχει.

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

Σκοπός

❑ Επιτρέπεται η διανομή κερδών 

Κατηγορίες Ε.ΚΟΙΝ.







Εμπόδια στην ανάπτυξη των ΕΚΟΙΝ στην Ελλάδα

Πρόσβαση στο 
δίκτυο

Έλλειψη 
χρηματοδότησης

Γραφειοκρατία 
Ευθυγράμμιση 

θεσμικού 
πλαισίου

Πολιτική 
βούληση



Τέλος παρουσίασης

Website: www.thinkbee.org

● https://www.facebook.com/ThinkBee-a-cooperative-for-progressive-policies-

101655225399317

● https://www.instagram.com/thinkbee_org/

http://www.thinkbee.org
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Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Στηρίζεται σε επενδύσεις που 
στοχεύουν και ενισχύουν το 
πραγματικό προϊόν και την 

πραγματική εργασία

Συνδέεται και με την επίλυση 
του προβλήματος της 

ενεργειακής φτώχειας, όπως 
και της πρόσβασης στην 

ενέργεια

Κυρίως, επιστρέφει το όφελος 
στην κοινωνία και τον 

παραγωγό.

Δημιουργεί επίσης μία 
εναλλακτική αντίληψη για το 

σημαντικό ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης ενισχύοντας την 

παραγωγική ανασυγκρότηση 
και μειώνοντας το ενεργειακό 

κόστος για τους ΟΤΑ. 

Επιτρέπει στους πολίτες, πέρα 
από τη συμμετοχή τους στο 

ενεργειακό κόστος, το 
ενεργειακό μέσο και την 

ενεργειακή παραγωγή, να 
συμμετέχουν και στις 

αποφάσεις για το περιβάλλον 
του τόπου τους και την ίδια 

τους τη ζωή.

Ένα μοντέλο ενεργειακής 
μετάβασης, το οποίο βασίζεται 

στην αποκεντρωμένη 
παραγωγή και κατανάλωση 

ενεργειακών πόρων, 
απαραίτητο για την επίτευξη 
φιλόδοξων περιβαλλοντικών 

στόχων. 



Υποχρεωτικά μία εκ των: Δυνητικά: 

❑ Προσέλκυση κεφαλαίων

❑ Τεχνικοοικονομικές μελέτες αξιοποίησης των Α.Π.Ε. /

υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής

απόδοσης / παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης

στους ανωτέρω τομείς.

❑ Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

❑ Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό

και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής

αειφορίας.

Αντικείμενο δραστηριότητας

● 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.

● 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).

● 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 περιφέρειας που βρίσκεται η 

έδρα της ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

● Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της 

περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

● Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Κοινωνική ενεργειακή πολιτική

Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής

φτώχειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω

από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη

της ενεργειακής κοινότητας (συμψηφισμός,

εξοικονόμηση κτλ).

Σημαντικό για 

Τ.Α. 


