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Εποχικότητα ζήτησης



• Συγκρούσεις χρήσεων γης
• Περιορισμένοι πόροι
• Ευαίσθητα οικοσυστήματα
• Έλλειψη οικονομιών κλίμακας
• Υψηλότερα κόστη λόγω μεταφοράς

• Ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή
• Έλλειψη νερού – ανάγκη για 

αφαλάτωση
• Όλες οι υποδομές στο νησί
• Ανάγκη για καινοτομία 

Άλλες προκλήσεις



Ευκαιρία



Τα νησιά ως τόποι ευημερίας και 
καινοτομίας Αφαλάτωση

που 
τροφοδοτείται 
από μία Α/Γ

Σταθμοί φόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 
συνδεδεμένοι με ΦΒ

Κτήρια βιοκλιματικού 
σχεδιασμού με ΑΠΕ και έξυπνες 
συσκευές

Έξυπνη μαρίνα για 
φόρτιση ηλεκτρικών 
σκαφών και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

Έξυπνος δημόσιος 
φωτισμός για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Διαχείριση 
απορριμμάτων και 
παραγωγή βιοκαυσίμων

Διαχείριση των 
υποδομών από το Δήμο 

και την τοπική κοινωνία!
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Συμμετοχικός Σχεδιασμός στο επίκεντρο



Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) 
και ο ρόλος τους



Ο.Τ.Α., τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες δημιουργούν συμμετοχικά σχήματα

Αυξάνονται οι συνεργασίες πολιτών και τοπικών φορέων, ενισχύοντας την 
κοινωνική συνοχή

Ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ και η αποκέντρωση της παραγωγής 
ενέργειας

Παρέχονται μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας

Αυξάνεται η κοινωνική αποδοχή των έργων ΑΠΕ

Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του 
ΕΣΕΚ, που προβλέπει έργα ΑΠΕ τουλάχιστον 500MW από ΕΚΟΙΝ ως το 2030

Νόμος 4513/2018 



Μέλη
Πιθανά 

μέλη

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου

ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι) ή επιχειρήσεις 
αυτών

ΟΤΑ β’ βαθμού (Περιφέρειες)

Εφαρμόζονται 
κριτήρια 

εντοπιότητας



ΕΚΟΙΝ Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα

ΕΚΟΙΝ Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα

Ο χαρακτήρας της ΕΚΟΙΝ παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της!

Χαρακτήρας ΕΚΟΙΝ



Πεδία Δραστηριότητας



Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 
ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς

Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες

Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή 
βιορευστά ή βιοαέριο 

Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εν γένει οχημάτων 
που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα 

Μία εξ ’αυτών υποχρεωτική:

Βασικές Δραστηριότητες (1/2)



Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 
εγκαταστάσεων

Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων

Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. 

Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας

Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

Μία εξ ’αυτών υποχρεωτική:

Βασικές Δραστηριότητες (2/2)



Παραδείγματα έργων ΕΚΟΙΝ
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Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

❑ 5 τοπικές επιχειρήσεις διαμονής και 
εστίασης 

❑ Φωτοβολταϊκός Σταθμός 200 kWp
❑ Κόστος επένδυσης 150.000 €
❑ Μέση αποπληρωμή 6 έτη

Όφελος από κίνητρα του νόμου 
Δραστική μείωση ενεργειακών 
δαπανών
Ενέργεια σημαντικά 
φιλικότερη στο περιβάλλον
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Ηλεκτροκίνηση

❑ Δήμος και επαγγελματίες του τουρισμού
❑ Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 

προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων
❑ Ενοικίαση οχημάτων σε επισκέπτες του νησιού 

κατά την τουριστική περίοδο και χρήση από το 
Δήμο και τους κατοίκους το υπόλοιπο έτος

❑ Κόστος επένδυσης 500 χιλιάδων €

Όφελος από κίνητρα του νόμου 
Μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων στον 
τομέα των μεταφορών
Αποκόμιση εσόδων 
Προβολή του νησιού ως «πράσινος» 
τουριστικός προορισμός
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Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
❑ Δήμος και κάτοικοι του νησιού 
❑ Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ηλιακών 

θερμοσιφώνων και Φ/Β
❑ Προμήθεια υλικών εξωτερικής μόνωσης
❑ Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης της 

ενεργειακής κατανάλωσης

Όφελος από κίνητρα του νόμου 
Μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων στον 
τομέα των κτηρίων
Μείωση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος 
και εξόδων για θέρμανση και ψύξη
Αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας



Το έργο ECOISM
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Το έργο ECOISM

✓ Διάρκεια έργου: 10/19 - 12/20

✓ Χρηματοδότηση: 185.362 €

✓ Επικεφαλής εταίρος: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

✓ Συνεργάτες: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, nexus 
Institute for Cooperation Management and 
Interdisciplinary Research

✓ Το έργο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας για το Κλίμα

Το έργο ECOISM προωθεί τη σύσταση και τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων στα ελληνικά νησιά. 
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Δράσεις μέχρι σήμερα

Δημιουργία Οδηγού σύστασης 
ΕΚΟΙΝ στα ελληνικά νησιά

Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων 
ΕΚΟΙΝ προς τις νησιωτικές κοινωνίες

Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης προκλήσεων και πρότασης 
λύσεων  για έργα καθαρής ενέργειας από ΕΚΟΙΝ

Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας 
επιλεγμένων έργων από ΕΚΟΙΝ
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Επόμενες δράσεις

Ολοκλήρωση τυπολογίας ελληνικών νησιών σε 
σχέση με κατάλληλα έργα ΕΚΟΙΝ

Συνέχιση ενημερωτικών δράσεων ΕΚΟΙΝ προς 
τις νησιωτικές κοινωνίες

Δημιουργία πρόσκλησης για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από ΟΤΑ για λήψη τεχνικής 

υποστήριξης για σύσταση και λειτουργία ΕΚΟΙΝ

Εκπόνηση 5 τεχνικών εκθέσεων και επενδυτικών σχεδίων σε 
επιλεγμένα έργα καθαρής ενέργειας για 5 επιλεγμένες νησιωτικές 

ΕΚΟΙΝ



Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!


