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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ – 26/01/2023 

Εκτόξευςη αιτημάτων αυτοπαραγωγήσ ενέργειασ από ενεργειακέσ κοινότητεσ. 

Αναγκαία η ςτήριξη από την πολιτεία. 

Σε διϊςτημα ενόσ ϋτουσ (Νοϋμβριοσ 2021-Νοϋμβριοσ 2022) υπερ-πενταπλαςιϊςτηκαν οι αιτόςεισ 

για ϋργα εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού από ενεργειακϋσ κοινότητεσ, ενώ η αντύςτοιχη 

αιτούμενη ιςχύσ αυξόθηκε από 18.9 MW ςε 86.9 MW (+358%). Ωςτόςο, εμπόδιο αποτελεύ η 

ϋλλειψη ικανού ηλεκτρικού χώρου ςτα δύκτυα με το 49% των αιτόςεων τϋτοιων ϋργων να 

απορρύπτεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και την εγκατεςτημϋνη ιςχύ τουσ να εύναι πολύ χαμηλό 

ςυγκριτικϊ με τη ςυνολικϊ αιτούμενη (3.6%). 

Το Green Tank ςτην αναςκόπηςη με τύτλο «Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ #3» παρουςιϊζει τισ εξελύξεισ για τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ με βϊςη τα 

τελευταύα δεδομϋνα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του Διαχειριςτό του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΔΕΔΔΗΕ) για τον Νοϋμβριο του 2022. 

Τα κυριότερα αποτελϋςματα ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

1. Τον Νοϋμβριο 2022, ο αριθμόσ των ενεργειακών κοινοτότων ςτην επικρϊτεια 

παρουςιϊζει ανοδικό πορεύα, με 1,406 ενεργϋσ ενεργειακϋσ κοινότητεσ (αύξηςη 36% 

ςυγκριτικϊ με τον Νοϋμβριο 2021) και ϋργα ςυνολικόσ εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ 802.71 MW. 

Σημαντικό μερύδιο ανόκει ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ όπου βρύςκονται 

261 ενεργειακϋσ κοινότητεσ και λειτουργούν ςυνολικϊ 101 ϋργα ιςχύοσ 63.03 MW. Αντιθϋτωσ, 

η δυναμικό των ενεργειακών κοινοτότων ςτην Περιφερειακό Ενότητα Αρκαδύασ εύναι ςαφώσ 

αςθενϋςτερη. Συνολικϊ ϋωσ τον Νοϋμβριο του 2022 εύχαν ιδρυθεύ 21 ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

ςτην Αρκαδύα, και μόλισ 2 από αυτϋσ ςτη Μεγαλόπολη, ενώ λειτουργούςαν 9 ϋργα ενεργειακών 

κοινοτότων ιςχύοσ 5.29 MW. 

 

2. Τα περιςςότερα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων πωλούν την παραγόμενη ενϋργεια ςτο 

δύκτυο χαμηλόσ και μϋςησ τϊςησ. Τον Νοϋμβριο του 2022 καταγρϊφονται 799.54 MW 

εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ τϋτοιων ϋργων ΑΠΕ ςτην επικρϊτεια, με αύξηςη 71.4% ςε ςχϋςη με τον 

Νοϋμβριο του 2021 (466.5 MW). Την ύδια ςτιγμό, η εγκατεςτημϋνη ιςχύσ ϋργων ΑΠΕ εικονικού 

ενεργειακού ςυμψηφιςμού από ενεργειακϋσ κοινότητεσ, που αποςκοπούν ςτην κϊλυψη των 

αναγκών των πολιτών ςε ηλεκτρικό ενϋργεια, εύναι πολύ μικρότερη, μόλισ 3.17 MW. Συνεπώσ, 

ϋωσ τώρα το εργαλεύο των ενεργειακών κοινοτότων χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για την 

αποκόμιςη κερδών από την πώληςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο δύκτυο και όχι για την κϊλυψη 

ιδύων ενεργειακών αναγκών. 

 

3. Ωςτόςο, τα δεδομϋνα για τα ϋργα αυτοπαραγωγόσ ςυνολικϊ οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα 

ότι η τρϋχουςα ενεργειακό κρύςη οδόγηςε τουσ πολύτεσ, τισ επιχειρόςεισ και τισ τοπικϋσ 

κοινωνύεσ ςτη χρόςη των ΑΠΕ για την κϊλυψη των ενεργειακών τουσ αναγκών, εύτε μϋςα από 

την αυτοπαραγωγό ςε ατομικό επύπεδο εύτε μϋςα από τη ςυλλογικό αυτοπαραγωγό 

αξιοποιώντασ τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ. Συγκεκριμϋνα, η ιςχύσ των αιτόςεων για ϋργα 

εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού (virtual net metering) από ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

αυξόθηκε από 18.9 MW τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 86.9 MW τον Νοϋμβριο του 2022 (+358%), 
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ενώ η ιςχύσ των αιτόςεων για ϋργα εικονικού ενεργειακού ςυμψηφιςμού ςυνολικϊ (από 

ενεργειακϋσ κοινότητεσ και ϊλλουσ φορεύσ) αυξόθηκε αντύςτοιχα από 90.78 MW ςε 218.18 MW 

(+140.3%). Ακόμα μεγαλύτερο όταν το ϊλμα ςτα ϋργα ατομικόσ αυτοπαραγωγόσ. Η ιςχύσ των 

αντύςτοιχων αιτόςεων αυξόθηκε από 260.27 MW τον Νοϋμβριο του 2021 ςε 779.4 MW τον 

Νοϋμβριο του 2022 (+199.5%). 

 

4. Η ϋλλειψη διαθϋςιμου ηλεκτρικού χώρου για ϋργα ενεργειακών κοινοτότων εντϊθηκε 

τον τελευταύο χρόνο και αποτελεύ το βαςικότερο εμπόδιο ςτην ανϊπτυξη των 

ενεργειακών κοινοτότων, περιορύζοντασ κατϊ αυτόν τον τρόπο τισ δυνατότητεσ των 

πολιτών να ςυμμετϊςχουν ςτην ενεργειακό μετϊβαςη. Τον Νοϋμβριο 2022, το 46.6% και το 

49% των αιτόςεων ςύνδεςησ ςτη χαμηλό - μϋςη τϊςη και ςτον εικονικό ενεργειακό 

ςυμψηφιςμό αντύςτοιχα ϋχει απορριφθεύ από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω ϋλλειψησ ηλεκτρικού χώρου. 

«Η αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πόρων τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου 2021 - 2027, του 

Πρϊςινου Ταμεύου και του Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ, καθώσ και η διαςφϊλιςη 

ηλεκτρικού χώρου εύναι τα αναγκαύα μϋτρα που οφεύλει να λϊβει η Πολιτεύα για να ενιςχύςει τη 

ςυμμετοχό των πολιτών ςτην ενεργειακό μετϊβαςη και να τουσ ςτηρύξει ςτην αντιμετώπιςη τησ 

ενεργειακόσ κρύςησ. Γι’ αυτό η προτεραιότητα πρϋπει να δοθεύ ςτα ϋργα αυτοπαραγωγόσ των 

ενεργειακών κοινοτότων πολιτών μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα.», δόλωςε η Ιωϊννα Θεοδοςύου, 

ςυνεργϊτιδα πολιτικόσ του Green Tank.  

 

Σημειώςεισ προσ ςυντϊκτεσ/ςυντϊκτριεσ: 

 Μπορεύτε να διαβϊςετε το πλόρεσ κεύμενο τησ αναςκόπηςησ εξελύξεων του Green Tank 
«Οι ενεργειακϋσ κοινότητεσ ςτην Ελλϊδα και τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ #3» εδώ. 

 Μπορεύτε να βρεύτε τον χϊρτη τησ Ελλϊδασ με πληροφορύεσ για τισ ενεργειακϋσ 
κοινότητεσ ανϊ Περιφϋρεια εδώ. 

 Περιςςότερα ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα μπορεύτε να βρεύτε ςε προηγούμενεσ αναλύςεισ του 
Green Tank και ςυγκεκριμϋνα την Αναςκόπηςη #2 με βϊςη τα δεδομϋνα Μαΐου 2022 
και την Αναςκόπηςη #1 με βϊςη τα δεδομϋνα Νοεμβρύου 2021. 
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