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Ρόδος, Πέμπτη 08.06.2017 

 
 

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» 
 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος που αφορά στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των 

Ενεργειακών Κοινοτήτων - Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. 

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. 

 

Τι είναι οι 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 καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 2. 

Οι Ε.Κοιν. επιδιώκουν οικονομικό όφελος 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 σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι: 

α. φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 

β. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' και β' 

βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

γ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή 

επιχειρήσεις αυτών, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, 

δ. Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., κατ' 

εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, 
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Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι: 

α. πέντε (5), στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα 

β. τρία (3), στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. 

γ. τρία (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. 

 

Τουλάχιστον το 75% 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 περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της 

περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. 

 

Στην περίπτωση που τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον 15 και το 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά 

πρόσωπα, δύναται στο καταστατικό να ορίζεται ότι η Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι 

επιτρέπεται η διανομή κερδών. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου το σχέδιο νόμου συνιστά μια νέα και ολοκληρωμένη 

θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα 

και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτομίας, την παραγωγή, αποθήκευση, 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην 

τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής 

φτώχειας βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, της επεξεργασίας της Ομάδας 

Εργασίας και των κατευθύνσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας. 

 

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Υπουργός καλεί όλους τους 

πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας 

προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του. 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 
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