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Ειδικός συνεργάτης Electra Energy σε θέματα ενεργειακής πολιτικής



Electra Energy

Ιδρύθηκε το 2016 με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των συλλογικών σχημάτων 
και μοντέλων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας

- Έρευνα

- Υποστήριξη πολιτών, Δήμων και 

τοπικών επιχειρήσεων 

- Εκπαίδευση

- Προτάσεις πολιτικής



REPowerEU: EU Solar Energy Strategy



Κοινωνικό αντίκτυπο ΕΚΟΙΝ

http://electraenergy.coop/wp-content/uploads/2022/01/4pager-report.pdf

http://electraenergy.coop/wp-content/uploads/2022/01/4pager-report.pdf


Κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο ΕΚΟΙΝ  

http://electraenergy.coop/wp-content/uploads/2022/01/4pager-report.pdf

http://electraenergy.coop/wp-content/uploads/2022/01/4pager-report.pdf


Κοινωνικό αντίκτυπο ΕΚΟΙΝ - Αιολικά στη Σκωτία

Source

https://tethys.pnnl.gov/publications/comparison-financial-benefits-arising-private-community-owned-wind-farms


Κοινωνικό αντίκτυπο ΕΚΟΙΝ - Αιολικά στη Σκωτία

Shapinsay Community Wind Turbine

- 97.350 (£/MW/pa) 

- “The turbine income is predominantly 

used to finance some much-desired 

transport services (ferry, bus, 

electric vehicle), which have many 

positive flow-on effects”

- “...supporting general community 

purposes and skills development, the 

created jobs, and the development of 

RE knowledge and transferable skills 

by SDT and SRL members are 

identified as beneficial outcomes.”

Source: Local impact of community renewable energy: A 
case study of an Orcadian community-led wind scheme

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519307785


ΕΚΟΙΝ & εξοικονόμηση : ένα “untapped potential” 

Νόμος 4513/2019

- Περισσότερες από 1.000 ΕΚΟΙΝ

- Κυρίως φ/β πώληση ενέργειας

- Απουσία δράσεων εξοικονόμησης 

- Έμφαση σε εικονικό συμψηφισμό από ΕΚΟΙΝ “βάσης”

ΕΚΟΙΝ και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
- Κεντρικός σχεδιασμός, χρηματοδότηση και οικονομίες 

κλίμακας

- Τεχνική υποστήριξη μελών (π.χ. ένταξη στο “Εξοικονομώ”)

- Εσωτερικός δανεισμός και δημιουργία εσωτερικού fund για 

τα μέλη (π.χ. έσοδα από φ/β) 

- Κοινή εκπροσώπηση / Lobbying

- Ενημέρωση και εκπαίδευση τοπικής κοινότητας



ΕΚΟΙΝ με μέλη ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις, Περιφέρεια 
Κρήτης, 3 Δήμους και στήριξη από ακαδημαϊκούς φορείς και την 
Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

- Φ/β πάρκο 405kW για VNM (σε λειτουργία)
- 103 παροχές (86 οικιακές, 2 αγροτικές, 15 εμπορικές)
- Κόστος 268.000 € (πλην ΦΠΑ) - ίδια κεφάλαια
- 723,2 MWh ετήσια παραγωγή (εκτίμηση) 

- Φ/β πάρκο 1MW (αίτηση)
- 60 σεισμόπληκτες οικογένειες (50 με χρηματοδότηση 

από Περιφέρεια Κρήτης και 10 με κεφάλαια ΕΚΟΙΝ)
- Αμφότερα πάρκα σε δημοτική έκταση Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας

Case Study: Μινώα Ενεργειακή 

minoanenergy.com

https://minoanenergy.com


Ένταξη πρότασης Μινώα Ενεργειακής Κοινότητα στο 

NESOI:

- Σχεδίαση ενός έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με 

στόχο την ενεργητική εμπλοκή των καταναλωτών στην 

παραγωγή και τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας.

- Υλοποίηση πλήρων μελετών για την ενεργειακή 

αναβάθμιση (ZEB) του δημοτικού αθλητικού κέντρου 

(κολυμβητήριο, καλτσέτο, γήπεδα τένις) και του κλειστού 

γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου.

Case Study: Μινώα Ενεργειακή 



EKOIN εξαιρετικά παραδείγματα

Υπερίων
- VNM 500kW για 100 μέλη (αδειοδότηση)
- δωρεάν ρεύμα σε 10-12 ευάλωτα νοικοκυριά
- Συνεργασία με ΕΙΠΑΚ για υπηρεσίες energy savings στα μέλη

Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας
- Μονάδα βιομάζας (2018)
- VNM 1MW (σε φάση σχεδιασμού)
- HORIZON (υπό εξέταση) δημιουργία One-Stop Shop (demo case) για net-

metering, ανανεώσιμη θέρμανση και energy savings.

Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης - ChalkiON
- VNM 1MW για 150 μέλη με σκοπό να συμπεριληφθούν όλοι οι κάτοικοι του 

νησιού (και ευάλωτα νοικοκυριά)
- Ηλεκτροκίνηση

https://hyperioncommunity.com/
https://web.facebook.com/esekarditsas/?_rdc=1&_rdr
https://www.dimoschalkis.gr/anakoinoseis/energeiaki-koinotita-chalkis-chalkion/


Συμπεράσματα - Προτάσεις πολιτικής

ΕΚΟΙΝ: όχημα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο

- Energy Efficiency: “Untapped Potential”
- Κατασκευαστικός κλάδος: τεχνικοί σύμβουλοι, 

εγκαταστάτες
- Τραπεζικός τομέας
- Ενεργειακος τομέας: Προμήθεια ρεύματος, αποθήκευση 

ενέργειας, demand management
- Ευρύτερος ιδιωτικός τομέας: νομικοί σύμβουλοι, 

διαχειριστές ΕΚΟΙΝ, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων 
(ηλεκτροκίνηση) 

Αττική (case study)

Μετατροπή σε ZEB & RES

Πολυκατοικίες 1960-1980

- 56.183 κτίρια

- 736.761 κατοικίες

Εν δυνάμει αγορά ως το 2050:

16 - 18 δις €

- Απαραίτητες βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο
- Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

- Βελτίωση αυτοπαραγωγής

- Επιδότηση ηλιακής κοινωνικής πολιτικής 

- Συμμετοχή τραπεζικού τομέα

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=3&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_documentID=138595&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_locale=el


Σας ευχαριστώ!


