
Γεώργιος Μάρκου – Γραφείο, Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ 

Ενεργός ρόλος των Καταναλωτών στην αγορά 
ενέργειας & Ενεργειακός Συμψηφισμός 



Πρωτοβουλίες και Δυνατότητες για την ενδυνάμωση 
του ρόλου των καταναλωτών 



Πρωτοβουλίες για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμμετοχή πολιτών 
 Ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες 

 Ειδικά Κίνητρα 

 Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

 Εξαίρεση μικρών σταθμών ΑΠΕ από διαγωνισμούς 

 Αιολικά κάτω από 3MW (Ε.Κοιν. <6MW) 

 Φ/Β κάτω από 0,5MW (Εκοιν <1MW) 

 Αυτοπαραγωγή 

 Net Metering  

 Virtual Net Metering 

 Energy Sharing 

 Ενεργός καταναλωτής 

 Έξυπνοι μετρητές  

 Δυναμικά τιμολόγια 

 Πιλοτικά  Νησιά 

Από νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 

 

«ενεργός πελάτης»: ο πελάτης ή η ομάδα 

πελατών που δρουν από κοινού, οι οποίοι 

καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους 

χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων 

συγκέντρωσης, ή συμμετέχουν σε 

προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή 

ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι 

εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν την 

κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους 

δραστηριότητα· 



Ενεργειακές Κοινότητες – Θεσμικό Πλαίσιο 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Χειμερινού Πακέτου για την Καθαρή Ενέργεια, η Ελλάδα είναι η 
πρώτη χώρα που ενσωματώνει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο την έννοια της «Ενεργειακής Κοινότητας» 
(Ν. 4513/2018) 

 Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένα μέτρο/πολιτική για: 

• το «άνοιγμα» η αγορά ενέργειας σε όλους και να ενισχύσει το ρόλο των καταναλωτών 

• την ενίσχυση την διείσδυση των ΑΠΕ μέσω της τοπικής αποδοχής αντίστοιχων έργων 

• την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

• την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των επιχειρήσεων και των πολιτών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
τομέα της ενέργειας 

 Οι Ενεργειακές Κοινότητες ειδικότερα: 

• Αποτελούνται από 15 μέλη ή 10 μέλη για νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. 

• Πρέπει το 51% των μελών να έχει σχέση με τον τόπο έδρας της ΕΚΟΙΝ (π.χ. τα  τα φυσικά πρόσωπα  να έχουν ιδιοκτησία εντός 
της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή  να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας) 

• Είναι νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα εάν το 51% των μελών τους είναι φυσικά πρόσωπα (σε άλλη περίπτωση είναι 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

•  Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο κατέχει (ενεργειακή δημοκρατία) 



Ενεργειακές Κοινότητες – Θεσμικό Πλαίσιο 
 Κύριες δραστηριότητες (εντός της Περιφέρειας στην οποία έχει «ιδρυθεί» η Κοινότητα) 

 Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, πώληση ηλεκτρικής / θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, 

 Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής  ενέργειας 

 Παροχή σε μέλη της ΕΚΟΙΝ ενεργειακών προϊόντων και συσκευών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

 Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων 

 Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε τελικούς πελάτες 

 Διαχείριση στόλου υποδομής εναλλακτικών καυσίμων / στόλου ηλεκτρικών οχημάτων 

 Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ 

 Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

 Κίνητρα 

 Προτεραιότητα στην αδειοδότηση νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

 Υψηλότερο όριο (MW) εξαίρεσης από συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες 

 Μειωμένο ύψος εγγυητικών για την έκδοση αδειών, χαμηλότερες χρεώσεις για σταθμούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) 

 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής 

 Ενεργειακός συμψηφισμός για τα μέλη των ΕΚΟΙΝ σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 

Νέα Δράση ΕΣΠΑ 

 

-Χρηματοδότηση Εκοιν 

 

-HelpDesk 



Η νέα Υπουργική Απόφαση για τον ενεργειακό 
συμψηφισμό  



Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering) 

 Η δυνατότητα εγκατάστασης φ/β σταθμών για εφαρμογή 
ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) είναι δυνατή 
από το έτος 2015 (η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι 
εγκατεστημένη κοντά στην κατανάλωση). 

 Μέσω του Net Metering οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 

 Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net 
Metering): η μονάδα παραγωγής (π.χ. το φ/β πάρκο) μπορεί 
να εγκατασταθεί μακριά από την παροχή. Στην παρούσα 
φάση επιτρέπεται στους αγρότες, στους δημόσιους φορείς 
και στις ΕΚΟΙΝ. 



Διεύρυνση Ενεργειακού Συμψηφισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Σήμερα Νέα Απόφαση 

Γενικό Όριο Ισχύος 500kW 1.000kW 

Ειδικά όρια ισχύος 50% της Συμφ.Ισχύος 
100% για ΝΠΔΔ 

Το 100% της Συμφ.Ισχύος και για 
καταναλωτές Μέσης Τάσης 

Ειδικά όρια Ισχύος 
ΜΔΝ 

Αυξημένα όρια ισχύος ανά εγκατάστασης 
στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδος, Κώς, 
Λέσβος, Χίος, Σάμος). 

Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκά Όλες (φωτοβολταϊκά, μικρές Α/Γ, βιοαέριο, 
Συμπαραγωγή) 

Αποθήκευση Όχι Ναι μέχρι 30kVA 

Συμψηφισμός ΧΤ/ΜΤ Όχι Ναι 

Μικτές Τεχνολογίες Όχι Ναί 



Επιμερισμός Ενέργειας (Energy Sharing) 

 Είναι δυνατός ο επιμερισμός της παραγόμενης ενέργειας από την μονάδα ΑΠΕ (ιδιοκτησίας της 
Κοινότητας) σε όλα τα μέλη της Κοινότητας 

 Μια μονάδα ΑΠΕ (π.χ. ένα φ/β πάρκο) θα μπορούσε να εγκατασταθεί από την Κοινότητα στην 
περιοχή που αυτή δραστηριοποιείται 

 Η ενέργεια που παράγεται από το φ/β πάρκο κατανέμεται μεταξύ των μελών της κοινότητας και στη 
συνέχεια συμψηφίζεται με την κατανάλωση 

 Συνεπώς, κάθε μέλος της ΕΚΟΙΝ είναι σαν να έχει στην κυριότητά του μια εικονική μονάδα ΑΠΕ για 
να συμψηφίζει τη δική του κατανάλωση. 

 Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε ευάλωτες καταναλωτές ή πολίτες που 
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της 
Ενεργειακής Κοινότητας 



Επόμενη Διεύρυνση 



Περαιτέρω Διεύρυνση 

Διεύρυνση Δικαιώματος Ένταξης στο virtual net metering 

 Δυνατότητα σε ΟΤΑ 

 Ειδικά για Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού επιτρέπεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από 
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τη καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων 
του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 Σκέψεις για περαιτέρω διεύρυνση σε συγκεκριμένους φορείς 

 

Άρση περιορισμών ισχύος (50% της Συμφ. Ισχύος) 

 

Πλαίσιο Λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης 

 

Ενσωμάτωση προβλέψεων νέας οδηγίας ΑΠΕ 

 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


