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Ο σημερινός τύπος βιομηχανικής οργάνωσης, επέκταση κατά κάποιο τρόπο των 

βιομηχανικών μορφών που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση, υποθάλπει το 

βιομηχανικό συγκεντρωτισμό. Αντίθετα η τεχνολογία με ένα σύστημα παραγωγής 

ενέργειας μικρής κλίμακας, βασισμένο σε μια περιφερειακή οικονομία και 

εκμεταλλευόμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξαλείφει αυτό το 

χαρακτηριστικό. Υπό αυτές τις συνθήκες και  μέσα από το καλειδοσκόπιο του 

συνεταιρισμού, οι οικονομικές αποφάσεις τοποθετούνται στα χέρια της κοινότητας, η 

υλική παραγωγή αποκεντρώνεται και τίθεται σε τοπικό επίπεδο και η λαϊκή 

συνέλευση της τοπικής κοινότητας, ασκώντας μία πρόσωπο με πρόσωπο δημοκρατία, 

αναλαμβάνει την πλήρη διεύθυνση της κοινωνικής ζωής. Το μόνο ζητούμενο είναι αν 

μία μελλοντική κοινωνία θα οργανωθεί γύρω από την τεχνολογία ή το πως η 

τεχνολογία θα οργανωθεί γύρω από αυτή την κοινωνία. Στο πολίτευμα που διαδέχεται 

σήμερα την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αντιτίθεται η αναδυόμενη από τα 

πολιτικά χαλάσματα της φθοράς άμεση δημοκρατία, με τη μορφή της κοινωνικής 

αλληλέγγυας οικονομίας.  

Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα επιστρέφει σήμερα στην αναζήτηση μιας φόρμουλας 

κρατικής πρόνοιας, αναθέτοντας στην κοινωνική οικονομία να υποκαταστήσει το 

κοινωνικό κράτος στην αντιμετώπιση συνεπειών της οικονομικής, οικολογικής και 

ενεργειακής κρίσης. Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί, συμπυκνώνουν με μοναδικό 

τρόπο, την αλληλεπίδραση του οικολογικού και ενεργειακού προβληματισμού με την 

κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, επιδιώκοντας τη συνεργασία για μια μετάβαση από 

τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

προωθώντας ένα αποκεντρωμένο μοντέλο παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτή η πραγματική κίνηση της εξόδου από την κρίση δεν είναι μια 

«ιστορική αναγκαιότητα», όπως δεν είναι και η πραγματική κίνηση της 

κεφαλαιοκρατικής εξόδου από την κρίση. Το κάθε μέρος της διχασμένης κοινωνίας 

έχει «ιστορικό δικαίωμα» σε ό,τι αντιστοιχεί στην ελεύθερη κοινωνική του πράξη. 

Η Ελλάδα, με τους φυσικούς πόρους που διαθέτει για παραγωγή καθαρής ενέργειας, 

έχει τη δυνατότητα, ακολουθώντας μια συνεπή και οικολογικά υπεύθυνη ενεργειακή 

πολιτική, να εξασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια σε ένα ορατό μέλλον. Το 

ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος χαρακτηρίζεται από καταναλωτές οι οποίοι θα 

παράγουν μόνοι τους την ενέργειά τους και θα αντισταθμίζουν τυχόν πλεόνασμα ή 



έλλειμμα μέσω της εμπορικής συναλλαγής με άλλους παραγωγούς-καταναλωτές με 

τους οποίους θα συναποτελούν μια κοινότητα. Διότι στην καρδιά ενός 

αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος το σύνθημα «Παράγω μόνος μου την 

ενέργειά μου», που χρησιμοποιούσαν οι πρωτοπόροι της ηλιακής και αιολικής 

ενέργειας πριν από τριάντα και πλέον χρόνια, θα ισχύει και στο μέλλον και μάλιστα 

περισσότερο από ποτέ. Η ιδιοπαραγόμενη, άμεσα χρησιμοποιούμενη ή εμπορευόμενη 

στην κοινότητα ενέργεια των λεγόμενων «παραγωγών-καταναλωτών» (prosumers)–

δηλαδή παραγωγών (producers) και καταναλωτών (consumers) ταυτόχρονα– θα 

αποτελέσει βασικό στοιχείο του μελλοντικού αποκεντρωμένου ενεργειακού 

συστήματος. 
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Η ηλεκτρική ενέργεια και τα πρώτα συστήματα εκμετάλλευσής της, έκαναν την 

πρώτη τους εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του 1880 και γρήγορα αποτέλεσαν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στην πρόοδο και ευημερία των λαών. Η δυνατότητα μετατροπής της σε 

άλλες μορφές ενέργειας και η σχετική ευκολία στη μεταφορά και διανομή της, 

καθιστούν εφικτή τη χρήση συσκευών, αγαθών και υπηρεσιών που είναι ταυτισμένες 

με τον πυρήνα της λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών. Σαν εμπορεύσιμο αγαθό η 

ηλεκτρική ενέργεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με κυριότερα τα
1
: 

 

 Είναι ομοιογενές προϊόν και έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά για όλους τους 

καταναλωτές ανεξάρτητα από την μονάδα παραγωγής από όπου προήλθε. 

 Οποιαδήποτε στέρηση προσωρινή ή όχι της παροχής της έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και ενδεχομένως την εθνική 

ασφάλεια. 

 Η αδυναμία -ακόμα- αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων αυτής, έχει ως αποτέλεσμα 

την αναγκαιότητα δυνατότητας αναγκαστικής παραγωγής χρονικά και τοπικά, ώστε 

να εξασφαλίζεται γρήγορα η διαρκής ισορροπία παραγωγής - ζήτησης. 

 Κάθε σύστημα μεταφοράς αυτής χαρακτηρίζεται από ένα ανώτατο όριο στην ισχύ 

που μπορεί να μεταφέρει σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, καθιστώντας το  

παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και 

ανάπτυξης.  

Λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων, ήδη από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ήταν 

δεδομένο πως η ηλεκτρική ενέργεια έπρεπε να βασιστεί σε κάθετα ολοκληρωμένες 

μονοπωλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναλάμβαναν το σύνολο των υπηρεσιών 

παραγωγής μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, αφενός 

τα ιδιωτικά μονοπώλια της Αμερικής και αφετέρου τα κρατικά της Ευρώπης, είχαν 

την πολιτεία σε ρόλο ρυθμιστή, ο οποίος καθόριζε τις τιμές αλλά και τις επενδύσεις, 

παρέχοντας τα κεφάλαια για τις απαραίτητες επενδύσεις. Όλα αυτά κάτω από μια 

κοινά διαμορφωμένη αντίληψη ανάμεσα σε πολιτικούς, βιομηχανικούς και 

κοινωνικούς κύκλους, πως η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η 

παροχή του πρέπει να εξασφαλίζεται από την πολιτεία και ταυτόχρονα να γίνεται σε 
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 Σύγκλιση, μεταβλητότητα και αποθήκευση: μελέτη της συμπεριφοράς τιμών στις απελευθερωμένες 

αγορές ενέργειας. Φώτιος Καλαντζής, 2012 



λογικές τιμές ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.  Επισημαίνεται 

χαρακτηριστικά ότι σε, αντίθετα με άλλους τομείς της οικονομίας όπου η αύξηση των 

τιμών γίνεται ευκολότερα αποδεκτή από τους καταναλωτές, στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογη αύξηση προξενεί άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο και 

ανησυχία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται με τη χρήση πληθώρας 

τεχνολογιών, όπως των θερμικών σταθμών (με την καύση, για παράδειγμα, άνθρακα, 

φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων), ή των υδροηλεκτρικών, των πυρηνικών, 

των ηλιακών και των αιολικών σταθμών. Κάθε τεχνολογία έχει διαφορετικό οριακό 

και σταθερό κόστος και καμιά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κυριαρχεί έναντι των 

άλλων
2
. Για το λόγο αυτό, σε κάθε αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς, αξιοποιείται, 

κατά το δυνατόν, όλο το φάσμα των τεχνολογιών για την ικανοποίηση της εκάστοτε 

ζήτησης
3
. 

Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διακριθεί σε πέντε δραστηριότητες: την 

παραγωγή, την προμήθεια, τη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, τη 

μεταφορά και τη διανομή. Ακόμα και σ’ ένα απελευθερωμένο περιβάλλον ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι τελευταίες τρεις δραστηριότητες διατηρούν το χαρακτήρα του 

μονοπωλίου διότι, θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών 

στους τομείς αυτούς λόγω του υψηλού κεφαλαιουχικού κόστους των σχετικών 

επενδύσεων και των σημαντικών οικονομιών κλίμακας που αναπτύσσονται σε αυτές. 

Επιπλέον, αυτές θεωρούνται ως οι «θεμελιώδεις δραστηριότητες» για τη λειτουργία 

της αγοράς και ως εκ τούτου, για όλους τους ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται 

στις υπόλοιπες δραστηριότητες (παραγωγή, προμήθεια), υπάρχει αναγκαιότητα 

πρόσβασης χωρίς διάκριση σ’ αυτές. Επομένως, ένα ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης 

της αγοράς απαιτεί πέραν της διασφάλισης της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού 

συστήματος, η οποία προκύπτει από την ταυτόχρονη διατήρηση της ζήτησης και της 

προσφοράς σε ισορροπία, και την ελεύθερη πρόσβαση στις μονοπωλιακές 

δραστηριότητες. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θεωρούνται φυσικά μονοπώλια 

και η παροχή πρόσβασης σε αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλοι οι παραγωγοί θα μπορούν αντίστοιχα να έχουν πρόσβαση στους καταναλωτές, 
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γεγονός που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. 

Μέχρι πριν από μια δεκαπενταετία, όλες αυτές οι λειτουργίες ρυθμίζονταν και 

βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Κατά την τελευταία δεκαετία, η 

ευρεία είσοδος ιδιωτών στα ανταγωνιστικά τμήματα της αγοράς οδήγησε στην έξοδο 

του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από την επιρροή του δημοσίου και το 

διαχωρισμό του σε διάφορες δραστηριότητες, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

πολιτικών επιλογών που προέκριναν την απελευθέρωση. 

 

 

1. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Στον παγκόσμιο χάρτη, στα τέλη του 20
ου

 αιώνα, η λειτουργία των κρατικών ή 

ιδιωτικών μονοπωλίων άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα. Η κατασκευή πυρηνικών 

αντιδραστήρων, μεγάλα και εκτεταμένα υδροηλεκτρικά έργα και η εγκατάσταση 

ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων, υπήρξαν η απαρχή σημαντικής και επεκτεινόμενης 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Παράλληλα η μετακύλιση της βιομηχανίας 

ηλεκτρισμού σε ένα στενό λόμπι πολιτικών αξιωματούχων, βιομηχανικών και 

εμπορικών πελατών,  οδήγησε σταδιακά στη μετατροπή των επιχειρήσεων 

ηλεκτρισμού σε πανίσχυρους οργανισμούς με δυνατότητα άσκησης πολιτικής και 

οικονομικής παρέμβασης. Πολλές εταιρίες άρχισαν να λειτουργούν χωρίς οικονομικό 

έλεγχο,  ενώ άλλες στερούνταν κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά παρουσίαζαν έλλειψη 

κινήτρου για τη βελτίωση των υπηρεσιών και του κόστους λειτουργίας τους, καθώς 

είχαν εξασφαλισμένη την κάλυψη του εξόδων τους από ρυθμιζόμενα τιμολόγια και 

κρατικές επιδοτήσεις. Έτσι από τις αρχές του 1980, ορισμένοι οικονομολόγοι, 

άρχισαν να διατυπώνουν την άποψη ότι το μονοπωλιακό μοντέλο έχει κλείσει τον 

κύκλο του στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα  κυριότερα επιχειρήματα υπέρ 

της μετάβασης στην ανταγωνιστική αγορά, μιας ζύμωσης που έλαβε χώρα στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’80, ήταν: 

 

1. αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας,  

2. εισροή νέων ιδιωτικών κεφαλαίων  

3. σταδιακή μείωση των τιμών  



4. παροχή δυνατότητας επιλογής προμηθευτή στους καταναλωτές και  

5. εισαγωγή καινοτομιών με επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.  

Ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις χωρών όπου η κατάσταση της οικονομίας δεν επέτρεπε 

την ικανοποίηση απαιτούμενων επενδύσεων για τη βιομηχανία της ηλεκτρικής 

ενέργειας, είχαν την ευκαιρία να ανακουφιστούν με αυτή την επιλογή από τις 

δυσβάστακτες κρατικές χρηματοδοτήσεις που απαιτούνταν, πουλώντας απλά τις 

κρατικά ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής.  

Πρώτη η Χιλή, χάρη σε συγκεκριμένες πολιτικοκοινωνικές συγκυρίες έκανε ένα 

βήμα παραπέρα όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθιστώντας την ουσιαστικά πρωτοπόρο στο πεδίο αυτό. Η μεταρρύθμιση του τομέα 

που ξεκίνησε το 1982, βασίστηκε στην ιδέα του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων 

της παραγωγής και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στην υιοθέτηση 

κοστοστρεφών τιμολογιακών πολιτικών σύμφωνα με το οριακό κόστος κάθε 

δραστηριότητας. Το 1986 κλιμακώθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις στη Χιλή, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσμα αρχικά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής 

ενέργειας και στη συνέχεια στη δημιουργία μιας οργανωμένης αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τη μεταρρύθμιση της αγοράς 

ενέργειας της Χιλής ακολούθησε η αναδιοργάνωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας 

στη Βρετανία το 1990 με την ίδρυση αγοράς χονδρεμπορικής που περιελάμβανε μόνο 

την περιοχή της Αγγλίας και της Ουαλίας έως το 2005, ενώ στη συνέχεια, 

συμπεριλήφθηκε και η Σκωτία. Το παράδειγμα αυτό σταδιακά άρχισαν να υιοθετούν 

και άλλες αγορές χωρών, όπως η Σκανδιναβική, η οποία απελευθερώθηκε το 1992, 

αρχικά στη Νορβηγία, και εν συνεχεία στη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία. Στην 

Αυστραλία, οι αγορές στη Βικτόρια και Νέα Νότια Ουαλία, άρχισαν να λειτουργούν 

το 1994, και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από την Εθνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας το 1998. Στη Βόρεια Αμερική, μια σειρά από αγορές στις βορειοανατολικές 

πολιτείες των Η.Π.Α. ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στα τέλη του 1990. Τα νέα 

δεδομένα δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις χώρες της Ασίας, όπου το 2003 ξεκίνησε η 

λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας της Ιαπωνίας, και τα τελευταία δύο έτη 

ιδρύθηκε και η αγορά της Ινδίας. Ο αριθμός των απελευθερωμένων αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται προοδευτικά σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανοδική όμως 

αυτή τάση γίνεται ευχερέστερα αντιληπτή στην ευρύτερη αγορά ενέργειας της 

Ευρώπης, που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά ενέργειας παγκοσμίως. 

Πολλοί αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι οι περισσότερες από τις ιδιομορφίες 



που παρουσιάζει η ηλεκτρική ενέργεια και που σήμερα γίνονται αντιληπτές ως 

πρόβλημα για τη λειτουργία της σχετικής αγοράς, θα αποτελέσουν πλεονέκτημα για 

την ανάπτυξή της μελλοντικά. Είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι θα ακολουθήσουν, σε 

αδρές γραμμές, πορεία ανάλογη με εκείνη της αγοράς πετρελαίου, που γνώρισε την 

πρώτη επιτυχημένη μεγάλης κλίμακας απελευθέρωση, και του φυσικού αερίου. 

Μάλιστα λόγω των φυσικών της χαρακτηριστικών, υπό ορισμένες συνθήκες 

εμφανίζεται να πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων αγορών ενέργειας σε ότι αφορά τη 

μεταφορά και εμπορευσιμότητα του ως αγαθού, με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι θα 

γίνει η πρώτη ενεργειακή αγορά. Σε αυτό, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

τρόπο ομοιόμορφο, διεθνώς. Συγκεκριμένα, η Ασία, η Αμερική, η Ευρώπη ακόμη και 

η Αφρική βρίσκονται σε φάση ταχείας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με την ολοκλήρωση των κινήσεων αυτών, θα αυξηθεί το μερίδιο των 

συναλλασσόμενων και φυσικά θα ισχυροποιηθεί ο ρόλος των χρηματιστηρίων 

ηλεκτρικής ενέργειας στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών αγορών.  

Η οδηγία 2003/54/ΕΚ και ο κανονισμός 1228/2003 (2
ο
 ενεργειακό πακέτο) 

υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στο πλήρες άνοιγμα των αγορών τους 

στον ανταγωνισμό. Διαμορφώνεται έτσι ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας όλων των 

εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους ανεξαιρέτως 

τους καταναλωτές να επιλέξουν το προμηθευτή τους, ανάμεσα στις προϋπάρχουσες 

πρώην μονοπωλιακές εταιρίες και τους νέους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

οδηγία 2009/72/ΕΚ και οι κανονισμοί 713/2009 και 714/2009 προβλέπουν τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλα τα κράτη-μέλη, την εξασφάλιση του αποτελεσματικού διαχωρισμού των 

δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Οι βασικές αρχές οργάνωσης συνοψίζονται στις 

ακόλουθες: 

Βασικές αρχές οργάνωσης
4
 

 Απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ υφιστάμενων και εν δυνάμει παικτών της 

αγοράς. 

                                                 
4
 Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, Ο ρόλος της ΡΑΕ, Αδειοδότηση ενεργειακών έργων, Αικατερίνη 

Ν. Ηλιάδου  Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. 



 Διαφανείς και ίσοι όροι πρόσβασης και χρήσης των μονοπωλιακών τμημάτων –

δικτύων. 

 Αποφυγή των προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης. 

 Ενδεχομένως υιοθέτηση μέτρων για τον περιορισμό της δύναμης των επιχειρήσεων 

που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δηλαδή των πρώην μονοπωλιακών 

δημοσίων επιχειρήσεων. 

 Δημιουργία θεσμών ρύθμισης της αγοράς: Ανεξάρτητοι ρυθμιστές και ανεξάρτητοι 

διαχειριστές των δικτύων. 

 Σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο: Κανονισμοί και Κώδικες λειτουργίας της 

αγοράς. 

Η διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστικών εταιρειών εξαρτάται από τον 

τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών των παραμέτρων 

Παράλληλα υποχρεώνει σε πλήρη διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής 

από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας,  με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού με τη διασύνδεση των 

επιμέρους εθνικών αγορών
5
. 

 

 

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

 

 Οι Παραγωγοί: 

Ως παραγωγοί χαρακτηρίζονται όλοι όσοι κατέχουν άδεια για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία τους χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για αδειοδότηση ιδιωτών. 

 

 Οι Προμηθευτές: 

Στην κατηγορία των προμηθευτών ανήκουν οι έμποροι, οι ιδιώτες και η Δημόσια 

                                                 
5
 Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 

σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55 έως 93). 



Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), οι οποίοι προμηθεύουν με ενέργεια τους 

επιλεγέντες πελάτες του Συστήματος έπειτα από σύναψη εμπορικών συμβολαίων. 

Στην περίπτωση των μη επιλεγέντων πελατών, το ρόλο του προμηθευτή τον 

αναλαμβάνει αποκλειστικά η ΔΕΗ. 

 

 Οι Επιλεγέντες Πελάτες: 

Είναι οι πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του 

Συστήματος Συναλλαγών Ενέργειας προς ιδιωτική και αποκλειστική χρήση 

(Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 

 

Τα θεσμικά όργανα, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απελευθερωμένη 

αγορά ενέργειας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, (ΡΑΕ) 

Η ΡΑΕ, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή 

αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή 

λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με 

αυτές με τις οποίες διασυνδέεται. Από το Μάρτιο του 2011, η ΡΑΕ έχει κυρίως 

αποφασιστικές αρμοδιότητες και σημαντικότατη συνεργασία με τους λοιπούς 

Ρυθμιστές και Διαχειριστές, θα ενισχυθεί δε περαιτέρω η οικονομική και διοικητική 

της αυτοτέλεια, [21]. 

 

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, (ΔΕΗ) 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,5 εκατομμύρια πελάτες. 

Διαθέτει σήμερα μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 70% 

της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 

συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και 

πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ), [6]. 

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 

100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος 



Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.):   

 

 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΑΔΜΗΕ)  

Ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) ο ΑΔΜΗΕ έχει σαν αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας 

με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την 

ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ 

εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 94 του Νόμου 4001/2011, [9]. O 

ΑΔΜΗΕ είναι μέλος του ENTSO-E (European Network of Transmission System 

Operators for Electricity) με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του. 

 

 Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΔΕΔΔΗΕ) 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) 

είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία είναι και ο μοναδικός (100%) 

ιδιοκτήτης της. Συστάθηκε με το Ν. 4001/2011, με τον οποίο η Οδηγία 2009/72/ΕΚ 

της ΕΕ, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία επιβάλλει το νομικό 

και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς και Διανομής από 

τις καθετοποιημένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι 

ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) 

έχοντας λάβει από τη ΡΑΕ σχετική Άδεια Διαχείρισης. Η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ 

παραμένει στη ΔΕΗ, η οποία έχει ήδη λάβει σχετική Άδεια Αποκλειστικότητας [5]. 

 

 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΛΑΓΗΕ) 

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρύθηκε με 

βάση το ν.4001/2011 για τη “Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 179/22-8-2011) και ασκεί τις δραστηριότητες που 

ασκούνταν από τη Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 του ν.4001/2011 

μεταφέρονται στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ 

(ΑΔΜΗΕ ΑΕ), [8]. Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ 



εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό 

Προγραμματισμό. 

 

 

3. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Η πεπερασμένη φύση των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας γίνεται 

όλο και πιο εμφανής. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει άλλη 

εναλλακτική από την πλήρη εξάρτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 

σκοπιμότητα της μετάβασης αυτής προτείνεται από ολοένα και αυξανόμενο αριθμό 

επιστημόνων και πολιτικών. Κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, η κυβερνητική 

καθοδήγηση, διαφορετικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και 

στρατηγικές αναπτυξιακές προοπτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
6
. Όλο και 

περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη
7
 αλλά και παγκοσμίως οδηγούνται προς την 

ενεργειακή αυτονομία. Αν και διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία, όλες θέτουν ένα 

φιλόδοξο όραμα: να ανεξαρτητοποιηθούν από τις εισαγωγές ορυκτών πόρων. Σαν 

κεντρική ιδέα του οράματος αυτού, αποτελούν η ικανοποίηση των ενεργειακών 

αναγκών αποκλειστικά από την τοπική παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων 

πηγών, η εξοικονόμηση και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Οι περισσότερες 

περιοχές στην προσπάθεια τους για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας 

υποκινούνται από την αρχή της ευφορίας. Ωστόσο, συχνά δίνεται προτεραιότητα 

στους δύο από τους τρείς πυλώνες της ευφορίας, σε αυτόν της οικονομίας και της 

κοινωνίας ενώ η περιβαλλοντική διάσταση έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το πρόβλημα 

αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν προκύπτουν αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά 

με την κατασκευή εγκαταστάσεων ΑΠΕ από τη μία και με ζητήματα προστασίας της 

φύσης από την άλλη
8
. 

Μία ιδιαίτερη κατηγορία ΣΗΕ είναι τα απομονωμένα ΣΗΕ. Σε αυτά τα συστήματα 

                                                 
6
Η Πορεία προς την Ενεργειακή Αυτονομία: Εφαρμογή στο Νομό Χανίων, Αναγνώστου Χρύσα, 2012  

7
 Αιολικό πάρκο του Heinerscheid στο Λουξεμβούργο, νησί EL Hierro, νησί Samsο στη Δανία. 

8
 Το Σεπτέμβριο του 2010, στη Γερμανία, οι ερευνητές κατέταξαν εβδομήντα δύο (72) περιφέρειες 

στις 100% ενεργειακά αυτόνομες, εκ των οποίων τριάντα τέσσερις (34) είναι τοπικών αρχών, οι 

είκοσι εφτά (27) είναι αγροτικές περιοχές και οι έντεκα (11) περιφερειακές αρχές. Αυτές οι 

περιφέρειες διανέμονται μεταξύ σχεδόν όλων των ομοσπονδιακών κρατών της Γερμανίας και 

καλύπτουν περίπου το 14% της χώρας, με περίπου 7,8 εκατομμύρια κατοίκους. 



ηλεκτρικής ενέργειας δεν δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

όμορο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας επομένως σε κάθε στιγμή η παραγωγή θα 

πρέπει να ικανοποιεί τη ζήτηση και τις απώλειες του συστήματος. Αυτού του είδους 

τα συστήματα παρουσιάζουν σημαντικές ιδιομορφίες ως προς τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας τους ειδικά όταν είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας. Τέτοια 

συστήματα μπορεί να είναι είτε απομονωμένοι οικισμοί σε μεγάλη απόσταση από τα 

υπάρχοντα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είτε νησιά σε μεγάλη απόσταση 

από περιοχές διασυνδεδεμένου συστήματος και τα οποία λειτουργούν αυτόνομα με τη 

βοήθεια τοπικών σταθμών παραγωγής
9
. Στη χώρα μας υπάρχουν δεκάδες μικρά και 

μεγάλα νησιά που λειτουργούν απομονωμένα από το διασυνδεδεμένο δίκτυο, 

ιδιαίτερα στο Αιγαίο πέλαγος
10

. Σε αυτά κατοικούν περισσότερο από 1 εκατομμύριο 

άνθρωποι χωρίς τους τουρίστες που τα επισκέπτονται το καλοκαίρι. Η συνολική 

κατανάλωση ενέργειας το 2006 ήταν 5.5 GWh, παρεχόμενη από μονάδες που 

καταναλώνουν πετρέλαιο, ελαφρύ ή βαρύ, με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής από ότι 

το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Σε μερικά νησιά επικουρούν σημαντικά και 

οι εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ, συνολικά 130 MW. Το μέγεθος της ζήτησης 

ποικίλει ανάλογα με το νησί και μπορεί να είναι μεταξύ λίγων kW όπως στα 

Αντικύθηρα έως 605 MW στην περίπτωση της Κρήτης τον Αύγουστο του 2006. 

Επιπλέον, η ετήσια αύξηση ζήτησης φτάνει το 8%, ενώ αντίστοιχη είναι και η αύξηση 

της ετήσιας αιχμής όμως ο συντελεστής φορτίου και πολύ περισσότερο ο 

συντελεστής μέγιστου προς ελάχιστο είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το 

διασυνδεδεμένο σύστημα. Το γεγονός αυτό οδηγεί και σε αυξημένη εγκατεστημένη 

ισχύ σε αυτά τα συστήματα σε σχέση με το μέσο τους φορτίο και αρκετές μονάδες να 

διατηρούνται σε ψυχρή εφεδρεία κατά τους χειμερινούς μήνες ανεβάζοντας το 
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κόστος εκμετάλλευσης του συστήματος
11

. Τα νησιά του Αιγαίου χαρακτηρίζονται 

από υψηλό αιολικό δυναμικό, μέσες ταχύτητες ανέμου 7-8 m/s, ευνοϊκό για την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων αλλά και από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ωρών 

ηλιοφάνειας ευνοϊκές συνθήκες και για την ανάπτυξη Φ/β διατάξεων. Έτσι η 

εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ και το ενδιαφέρον επένδυσης σε αυτά είναι σημαντικό
12

. 

Αναφερόμενοί σε μία γεωγραφική περιοχή ορισμοί όπως ενεργειακή αυτονομία ή 

ενεργειακή αυτάρκεια, θεωρητικά, υποδηλώνουν ότι οι συνολικές ενεργειακές 

ανάγκες της περιοχής, δηλαδή η συνολική ζήτηση σε ενέργεια, καλύπτονται 

αποκλειστικά από την τοπική παραγωγή ενέργειας. «Μια ενεργειακά αυτόνομη 

περιοχή καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, είναι ενεργειακά αποδοτική και χρησιμοποιεί τις περιφερειακές της 

δυνατότητες με τρόπο βιώσιμο και αποδεκτό από το ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου η 

προσφορά ενέργειας γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, βιώσιμο, ασφαλές 

και συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής/περιφέρειας. Όλοι 

οι περιφερειακοί φορείς συνεργάζονται με τους τελικούς καταναλωτές, με τους 

παραγωγούς ενέργειας και με όσους γενικότερα εμπλέκονται στη διαδικασία που 

οδηγεί σε μια συνολική προσφορά ενέργειας από ΑΠΕ. Με σκοπό τη μείωση του 

κόστους και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού δημιουργείται έναν δίκτυο 

μεταξύ των «ιδεατών» περιφερειών. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη 

παραγωγή ενέργειας και οι λοιπές περιφερειακές δραστηριότητες που οδηγούν σε 

συμπεριφορά ενεργειακά συνειδητή αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 

περιοχής.»
13

.  

Ο τελευταίος ορισμός περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες και καθιστά 

απολύτως σαφές ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές, από μόνη της, δεν αρκεί. 

Εξίσου σημαντικά στοιχεία αποτελούν η εξοικονόμηση και η αποδοτική χρήση της 

ενέργειας. Η ενεργειακή αυτονομία αναφέρεται επίσης σε βιώσιμη γεωργία, σε 

ενεργειακά αποδοτικά κτήρια, σε μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον και πολλά 
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άλλα. Επομένως απαιτείται η στροφή μίας ολόκληρης περιφέρειας/περιοχής προς την 

αειφορία
14

.  

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για που μπορεί να ωθήσουν μία περιοχή προς την 

ενεργειακή αυτονομία. Παρακάτω, παρατίθενται μία σειρά από επιχειρήματα: 

 Προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η παραγωγή και η κατανάλωση 

ορυκτών καυσίμων προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση. Τα ορυκτά καύσιμα 

είναι υπεύθυνα για την πλειοψηφία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατ’ 

επέκταση της κλιματικής αλλαγής. Η στροφή προς τις ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την 

οικονομική και αποδοτική χρήση της ενέργειας συντελεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και του κλίματος. 

 Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός-σταθεροποίηση των τιμών. Πολλές δημοσιεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της Παγκοσμίας Ενεργειακής Έκθεσης, εστιάζουν στα 

προβλήματα του υπάρχοντος ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τιμές 

των ορυκτών καυσίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ παράλληλα για την 

άντληση των τελευταίων αποθεμάτων θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις. 

Ταυτόχρονα πολλά από αυτά τα αποθέματα βρίσκονται σε περιοχές υπό πολίτικη 

κρίση. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν από τη μία, την υπάρχουσα αβεβαιότητα του 

ενεργειακού εφοδιασμού και από την άλλη την μελλοντική επιδείνωση της πολίτικης 

εξάρτησης , που προκαλείται λόγω των εισαγωγών ενέργειας. Ο ασφαλής εφοδιασμός 

και οι σταθερές τιμές στο μέλλον επιτυγχάνονται μέσα από τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης και τη στροφή προς τις ΑΠΕ. 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ενεργειακή αυτονόμηση μίας περιοχής έχει 

θετική επίδραση στην τοπική αγορά εργασίας π.χ. η γεωργία και η δασοκομία 

μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη χρήση των τοπικών πρώτων 

υλών(βιομάζα). Υπάρχουσες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ενεργειακή 

τεχνολογία, τη θερμική μόνωση και την κατασκευή θα βρουν νέα πεδία 

δραστηριότητας. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις στη βιομηχανία 

παραγωγής ενέργειας. Οι ΑΠΕ αντιμετωπίζονται σαν οι μελλοντικές τεχνολογίες με 

πολλά υποσχόμενες προοπτικές. Άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό είναι η ελπίδα της 

εγκατάστασης καινοτόμων επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές. Επιπλέον, ο 
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εφοδιασμός ενέργειας από ΑΠΕ σε ελκυστικές τιμές, υπόσχοντας μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα, δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον με ενδιαφέρον σε διάφορα πεδία. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής/περιφέρειας. Τα περισσότερα 

ενεργειακά συστήματα βασίζονται στον κεντρικό εφοδιασμό. Η κάλυψη των 

ενεργειακών τους αναγκών στηρίζεται κυρίως στην εισαγωγή πυρηνικής ή από 

ορυκτούς πόρους παραγόμενη ενεργεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφυγή 

κεφαλαίων από την εκάστοτε περιφέρεια, και την αυξανόμενη εξάρτηση από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας σε συνδυασμό με ένα 

αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής που θα βασίζεται στις ΑΠΕ, θα μπορούσε να 

εξαλείψει τα παραπάνω μειονεκτήματα: τα κεφάλαια και η δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων παραμένουν στην περιοχή. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε την 

οικονομία με πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη και θα ενίσχυε τις διαδικασίες 

ενδογενούς ανάπτυξης. Αυτές οι εξελίξεις/επιτεύγματα και η ναξιακή αλυσίδα που 

σχετίζεται με αυτά θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τις αγροτικές περιοχές. Σε ένα 

ιδανικό σενάριο, η ενεργειακή πολίτικη μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μίας 

οικονομικής διέγερσης και τον οδηγό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Θετικά αποτελέσματα της ενεργειακής αυτονομίας 

στην απασχόληση, στο εισόδημα και στην κλιματική προστασία  

 Ενδυνάμωση της ταυτότητας. Για να επιτευχτεί ο στόχος της ενεργειακής αυτονομίας 

σε μία περιοχή, είναι απαραίτητη η συναίνεση της κοινής γνώμης. Όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, πόλεις, χωρία κλπ.) θα πρέπει να 

συμφωνήσουν σε ένα κοινό όραμα. Η δέσμευση αυτή, σε ένα κοινό σκοπό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων. 

 

 

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η αναδιάρθρωση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η ανάπτυξη των 

τεχνολογιών των σχετικά μικρών σε ισχύ μονάδων οδήγησε στην ανάπτυξη της 

διεσπαρμένης παραγωγής, της παραγωγής η οποία βρίσκεται πλησιέστερα προς τα 

κέντρα κατανάλωσης. Η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών μονάδων συμπαραγωγής, 

ακόμα και για οικιακή χρήση, αυξάνει την αποδοτικότητα της παροχής ηλεκτρισμού 

και θέρμανσης ταυτόχρονα. Με την εγκατάσταση των τοπικών μονάδων 



συμπαραγωγής το καταναλισκόμενο καύσιμο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των 

αναγκών των τοπικών καταναλωτών οι οποίοι μπορούν και να ανταλλάσσουν 

ηλεκτρισμό και θερμότητα και οι απώλειες μετατροπής αλλά και μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται αισθητά
15

. Το επίπεδο τάσης διασύνδεσης των 

μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής αρχίζει να μειώνεται και ολοένα και περισσότερες 

μονάδες εγκαθίστανται ακόμη και στο επίπεδο Χ.Τ. Η ανάγκη για χαμηλότερο 

επίπεδο τάσης ενισχύεται από την ανάγκη για την αύξηση της αξιοπιστίας, ειδικά σε 

καταναλωτές ΧΤ με ευαίσθητες συσκευές ή διεργασίες. Τα σημερινά δίκτυα 

διανομής σχεδιάζονται ώστε η απόδοση των δικτύων ΜΤ και ΧΤ να επιδρά 

σημαντικά στην ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος στους καταναλωτές, ενώ 

σφάλματα στα δίκτυα ΥΤ να μην επηρεάζουν τους καταναλωτές που είναι 

συνδεδεμένοι στη ΜΤ και ΧΤ. 

Τα χαρακτηριστικά της διεσπαρμένης Παραγωγής συνοψίζονται στα εξής στοιχεία
16

: 

 

1. Όχι κεντρικά σχεδιαζόμενη και αναπτυσσόμενη (από την εταιρεία ηλεκτρισμού ή 

κάποιον διαχειριστή). 

2. Δεν υπάρχει κεντρικός προγραμματισμός λειτουργίας των μονάδων από το 

διαχειριστή του συστήματος. 

3. Η ισχύς των μονάδων που εγκαθίστανται δεν υπερβαίνει τα 50-100 MW αλλά 

κάλλιστα μπορεί να είναι της τάξης λίγων εκατοντάδων kW. 

4. Είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Διανομής ανάλογα με το πώς ορίζεται για κάθε υπό 

μελέτη σύστημα. 

 

Οι λόγοι που οδηγούν στην εγκατάσταση διεσπαρμένης παραγωγής 

αντικατοπτρίζοντας και τα αναμενόμενα πιθανά οφέλη τόσο για τους ιδιοκτήτες τους, 

όσο και για το συνδεόμενο σύστημα συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες 
17

: 
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 Η ύπαρξη εγκατεστημένης ισχύος για παροχή εφεδρείας σε περίπτωση διακοπής 

τροφοδοσίας ή και για ψαλιδισμό αιχμών του καταναλωτή και τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη. 

 Η ανάγκη για αυξημένη αξιοπιστία και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας ισχύος 

σε τοπικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση εγκατάστασης μίας τοπικής 

μονάδας. Δεδομένου ότι τα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού για τα δίκτυα 

διανομής βελτιώνονται συνεχώς, οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής θα μπορούν να 

δημιουργήσουν τοπικές νησίδες προσφέροντας ισχύ στους τοπικούς πελάτες σε 

περιόδους σφάλματος στο ανάντη δίκτυο, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια 

τροφοδοσίας. 

 Ως εναλλακτική μέθοδος της επέκτασης του δικτύου και μείωσης των απωλειών του 

καθώς το απαιτούμενο φορτίο εξυπηρετείται τοπικά. Μάλιστα είναι ευκολότερο να 

αυξηθεί σταδιακά η εγκατεστημένη ισχύς σύμφωνα με την πορεία αύξησης της 

ζήτησης. 

 Βελτίωση του συντελεστή χρησιμοποίησης των δικτύων δεδομένου ότι πλέον 

περιορίζονται οι απαιτήσεις για την υπέρ-διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων για 

την αντιμετώπιση μικρών σε διάρκεια αιχμών. 

 Υποστήριξη δικτύου με βοηθητικές υπηρεσίες όπως είναι i) η παροχή άεργου ισχύος 

και υποστήριξης τάσης ii) η παροχή παραγωγής με γρήγορη απόκριση για αποφυγή 

διακοπής της κατανάλωσης και iii) η δυνατότητα επανεκκίνησης μετά από διακοπή. 

Αυτές οι βοηθητικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται κάθε μία χωριστά ή 

περισσότερες από μία ταυτόχρονα. 

 Η εκμετάλλευση Συνδυασμένης Παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού η οποία 

γίνεται σε τοπικό επίπεδο π.χ σε βιομηχανικές διεργασίες κτλ 

 Αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων για φτηνά τοπικά παραγόμενα καύσιμα και 

η επί τόπου αξιοποίησή τους όπως για παράδειγμα το τοπικά παραγόμενο βιοαέριο 

στους βιολογικούς καθαρισμούς. 

 Ο μικρός χρόνος εγκατάστασης των μονάδων και τα χαμηλά αρχικά κόστη κεφαλαίου 

που απαιτούνται σε σχέση με την κατασκευή μεγάλων σταθμών παραγωγής. 

 Ευκολία εύρεσης θέσεων για την εγκατάσταση των μονάδων αυτών, ακόμη και στην 

οροφή ενός κτιρίου π.χ. τα φωτοβολταϊκά. 

 Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ειδικά αν χρησιμοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αλλά και επειδή χρησιμοποιούνται περισσότερο εξευγενισμένα καύσιμα 



π.χ. φυσικό αέριο. Συνάμα η εκμετάλλευση της συμπαραγωγής που αυξάνει την 

αποδοτικότητα της πρωτογενούς ενέργειας μπορεί να συμβάλλει στο σκοπό αυτό. 

 Δημιουργία ευκαιριών για καινοτόμες εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα επειδή το 

μέγεθος των μονάδων είναι μικρό, τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη δημιουργία 

σειράς παραγωγής είναι σχετικά μικρά και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

εισέλθουν. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαχέεται η γνώση, να 

βελτιώνονται οι καμπύλες μάθησης όσων ασχολούνται με το αντικείμενο και εν τέλει 

να δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη καινοτομιών. Επιπρόσθετα, η 

τοπική εγκατάσταση των μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής δημιουργεί 

προϋποθέσεις ανταλλαγής ιδεών σε τοπικό επίπεδο και επαφή με τους πολλούς 

τελικούς χρήστες της τεχνολογίας. Αναμένεται λοιπόν καταγραφή των δυσκολιών 

ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο, η υπέρβαση των οποίων απαιτεί πλέον καινοτόμες 

παρεμβάσεις που θα στηρίζονται στις παρατηρήσεις των πελατών. 

 Τέλος το γεγονός των πολλών διακριτών τμημάτων που αποτελείται μία μονάδα 

Διεσπαρμένης παραγωγής, των αναγκών για τοπικούς ελεγκτές, ηλεκτρονικά ισχύος 

κτλ, θα δημιουργήσει νέες ανάγκες αναζήτησης λύσεων σε επί μέρους προβλήματα 

για επί μέρους τμήματα μίας μονάδας διεσπαρμένης παραγωγής, από αρκετές 

διαφορετικές εταιρίες που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Επομένως και νέες 

ευκαιρίες για καινοτόμες εφαρμογές και αύξηση της απασχόλησης.  

 

Παρά τους παραπάνω λόγους, υπάρχουν διάφορα πιθανά προβλήματα από την 

περαιτέρω διάχυση της εγκατάστασης διεσπαρμένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής 

τα οποία συνοψίζονται γενικά
18

: 

 Το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο για την εγκατάσταση της Διεσπαρμένης παραγωγής 

μπορεί να είναι σχετικά μικρό, λόγω του μικρού μεγέθους, αλλά είναι σημαντικό το 

υψηλό αρχικό οικονομικό κόστος ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος. 

 Όχι σπάνια, περιορισμός των επιλογών των καυσίμων σε περισσότερο εξευγενισμένα 

καύσιμα από το πετρέλαιο, προκειμένου να περιορίζεται η όχληση σε τοπικό επίπεδο. 

Τέτοιου είδους καύσιμα ενδέχεται να απαιτούν επέκταση δικτύων μεταφοράς ή απλά 

να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή εγκατάστασης. 
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 Τεχνικά ζητήματα και προκλήσεις από τη σύνδεση των πηγών αυτών στο δίκτυο 

διανομής και την αλλαγή της ροής ισχύος σε αυτό, όπως a. η μεταβολή των μεθόδων 

προστασίας του δικτύου που στα περισσότερα σημερινά δίκτυα διανομής προβλέπει 

τη μονόδρομη παροχή ισχύος. b. αναγκαιότητα για μείωση των εκπεμπόμενων 

αρμονικών ρεύματος και τάσης εξαιτίας του σημαντικού αριθμού εγκαταστάσεων 

μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος. c. Η μεταβολή των χαρακτηριστικών των 

βραχυκυκλωμάτων του δικτύου και η δημιουργία υπερτάσεων και υποτάσεων κατά 

την είσοδο και έξοδο μονάδων. d. Η επίδραση στην υποδομή παροχής φυσικού 

αερίου σε περίπτωση μεγάλης επέκτασης της Διεσπαρμένης παραγωγής. 

 Θέματα ρυθμιστικά για την αγορά ενέργειας όταν περιλαμβάνεται διεσπαρμένη 

παραγωγή, όπως a. Η αποζημίωση όχι μόνο της παρεχόμενης ενέργειας από τις 

τοπικές μονάδες αλλά και η αποζημίωση για τις βοηθητικές υπηρεσίες που οι μονάδες 

διεσπαρμένης παραγωγής προσφέρουν. b. Ο σχεδιασμός, εγκατάσταση και ιδιοκτησία 

μιας Διεσπαρμένης ενεργειακής πηγής. c. Η οργάνωση πολλών πηγών και 

καταναλώσεων σε δομή Μικροδικτύου. d. Το ποσοστό επιδότησής αν χρειάζεται για 

τη μεγαλύτερη διάχυση τέτοιων πηγών στα σύγχρονα ΣΗΕ
19

. 

Ενώ όμως αυξάνεται η διείσδυση Διεσπαρμένης παραγωγής στα σύγχρονα δίκτυα 

διανομής συμβάλλοντάς σημαντικά στην αποφυγή νέων εγκαταστάσεων μεταφοράς 

και διανομής, η αντιμετώπισή του ελέγχου στα παθητικά δίκτυα, που στόχο είχαν τη 

μεταφορά της ισχύος από την κεντρική παραγωγή στους καταναλωτές, δεν μπορεί να 

είναι σύμφωνα με τη λογική «συνδέομαι και το ξεχνάω» (“fit and forget”). Επιπλέον 

δεν μπορεί πλέον η διεσπαρμένη παραγωγή να θεωρηθεί ως «αρνητικό» φορτίο και 

απλός εξοικονομητής καυσίμου. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση ήδη έχει επιφέρει 

σημαντικό «πονοκέφαλο» στους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς για παράδειγμα 

στη Δανία, όπου η διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής ΣΗΘ και αιολικής ενέργειας 

της τάξης του 40% δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα, επιβαρύνει τις αγορές 

εξισορρόπησης (Balancing markets) και οδηγεί σε ανάσχεση της περαιτέρω 

εγκατάστασης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται 

και από την ιδιαιτερότητα του ελέγχου πηγών χωρίς αδράνεια με τη σύνδεση 

ηλεκτρονικών ισχύος. Από την άλλη οι καταναλωτές ζητούν μεγαλύτερη αξιοπιστία 
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και καλύτερη ποιότητα ισχύος η οποία είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί με την 

παρούσα διάταξη των δικτύων μεταφοράς και διανομής, αλλά και την ανεξέλεγκτη 

εγκατάσταση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. 

Επομένως η αυξανόμενη εγκατάσταση διεσπαρμένης παραγωγής στα δίκτυα Μέσης 

και Χαμηλής Τάσης αποτελεί ήδη μία ερευνητική πρόκληση ώστε όλο το δίκτυο από 

τη Χ.Τ μέχρι και την Υψηλή Τάση (επίπεδο Μεταφοράς) να μπορεί να λειτουργεί 

αποδοτικά με ασφάλεια και με διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας. Για να αμβλυνθούν 

τα προβλήματα και να επιτευχθούν ολοένα και περισσότερα οφέλη για τα ΣΗΕ από 

τη σύνδεση της Διεσπαρμένης παραγωγής απαιτούνται ευέλικτες δομές και 

πρωτότυπες τεχνικές ελέγχου, εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες που παρέχονται από 

τις μεθόδους διασύνδεσης των μικροπηγών. Η αρμονική συνεργασία κεντρικής και 

διεσπαρμένης παραγωγής σε μορφή ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι αντικείμενο 

της ερευνητικής πλατφόρμας SmartGrids της ευρωπαϊκής επιτροπής, με αυτή τη 

πρόκληση να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη μίας 

νέας δομής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, του μικροδικτύου. 

 

 

Σχ. Τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής 

 

 

 Μικρό-δίκτυα (Microgrids) 

 

Τα Μικροδίκτυα είναι δίκτυα διανομής κυρίως ΧΤ και δευτερευόντως, κυρίως στην 

Ιαπωνία, ΜΤ τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό μικρών μονάδων 



παραγωγής (μικρό-τουρμπίνες, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, κυψέλες 

καυσίμου, κλπ) ισχύος  από λίγα kW μέχρι 1-2 MW, συσκευών αποθήκευσης 

ενέργειας (συσσωρευτές, σφόνδυλοι, πυκνωτές ενέργειας, κλπ) και ελεγχόμενων 

φορτίων. Το βασικό γνώρισμα αυτών των δικτύων είναι ο συντονισμένος έλεγχος 

τους, ώστε τελικά να εμφανίζονται στο ανάντη δίκτυο ως μία ενιαία οντότητα με το 

δικό της αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου το οποίο δεν επιβαρύνει τα συστήματα 

ελέγχου του ανάντη ευρισκόμενου δικτύου με τον έλεγχο κάθε μίας μονάδας 

ξεχωριστά. Ένα άλλο εξίσου βασικό όσο και πρωτοποριακό γνώρισμά των 

Μικροδικτύων είναι η δυνατότητα τους να λειτουργούν όχι μόνο διασυνδεδεμένα με 

το ανάντη δίκτυο ΜΤ, συνήθης λειτουργία, αλλά και απομονωμένα 

(νησιδοποιημένα), όταν διακοπεί η διασύνδεση με το κύριο δίκτυο με οργανωμένο 

και ελεγχόμενο τρόπο παρέχοντας στους καταναλωτές αυξημένη αξιοπιστία και 

βελτιωμένα επίπεδα ποιότητα ισχύος. Αυτή η δυνατότητα βεβαίως απαιτεί 

εξελιγμένες υποδομές προστασίας, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να 

είναι σε θέση να απομονώσουν το Μικροδίκτυο και να παράσχουν σταθερή, 

αυτόνομη λειτουργία. Η διαρκής όμως πρόοδος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και 

ελεγκτών των πηγών διεσπαρμένης παραγωγής συμβάλλει ώστε τέτοια λειτουργία να 

γίνεται ολοένα και περισσότερο ευκολότερη τεχνικά και οικονομικά να επιτευχθεί
20

. 

Έτσι λοιπόν ένα μικροδίκτυο για το ανάντη ευρισκόμενο δίκτυο του αντιμετωπίζεται 

τόσο από άποψης αγοράς όσο και από τεχνική άποψη σαν ένα ενιαίο φορτίο ή σαν 

μία ενιαία παραγωγή η οποία με τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα μπορεί να 

προσφέρει και κάποιες βοηθητικές υπηρεσίες στο δίκτυο διανομής ιδιαίτερα σε 

περιόδους αιχμής ακόμη και τοπικού επιπέδου. Οι καταναλωτές που βρίσκονται 

συνδεδεμένοι στο μικροδίκτυο, όχι μόνο μπορούν όπως και πριν να ικανοποιήσουν 

τις ηλεκτρικές και θερμικές τους ανάγκες, αλλά μπορούν να απολαύσουν υψηλότερα 

επίπεδα αξιοπιστίας, καλύτερη ποιότητα ισχύος με εξομαλυσμένη καμπύλη τάσης και 

να επιτύχουν ακόμη και ευνοϊκότερους οικονομικά όρους για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους.  

Μία τέτοια διάρθρωση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας όπως το μικροδίκτυο 

αναμένεται να έχει μεγάλη διείσδυση και σε σχετικά πυκνοκατοικημένες περιοχές 
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στις οποίες οι όροι όχλησης είναι αυστηρότεροι σε σύγκριση με πιο απομακρυσμένες 

ή ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές. Επομένως σε αυτά τα δίκτυα αναμένεται 

σημαντική διείσδυση πηγών ενέργειας πιο φιλικών προς το περιβάλλον συγκρινόμενα 

με τις μεγάλες κεντρικές μονάδες ενός συστήματα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι στις 

αγροτικές περιοχές δεν μπορεί να γίνει διείσδυση τέτοιων δικτύων ώστε να μπορεί να 

γίνει εκμετάλλευση  τοπικών πηγών ενέργειας, όπως μικρά υδροηλεκτρικά ή βιομάζα. 

Τα δίκτυα αυτά μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οικονομικά, λειτουργικά και 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα μεγιστοποιώντας τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά 

και λειτουργικά πλεονεκτήματα της διασπαρμένης παραγωγής και αναμένεται να 

αποτελέσουν βασικές συνιστώσες των μελλοντικών Συστημάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. Επιπρόσθετα οφέλη για το σύστημα λόγω και του ελέγχου των φορτίων 

εκτός από τον έλεγχο των μονάδων μπορούν να είναι:  

 Η ενεργός διαχείριση των φορτίων (απόρριψη φορτίων) μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά την ευστάθεια του δικτύου αλλά και στην οικονομική λειτουργία του 

συστήματος. 

 Η δυνατότητα απομονωμένης λειτουργίας μπορεί να εξασφαλίσει στον καταναλωτή 

που ανήκει στο Microgrid αδιάλειπτη λειτουργία ενώ το ανάντη δίκτυο διανομής 

μπορεί να είναι σε ασταθή κατάσταση ή να έχει διακοπεί προσωρινά (black out)
21

. 

 Ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής σε περίπτωση σβέσης αφού το σύστημα 

μπορεί να ξεκινήσει απευθείας σε απομονωμένη λειτουργία. 
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 Έξυπνα δίκτυα (Smart grids) 

 

 

 

Τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids) είναι ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο και πλήρες 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο παρακολουθεί και βελτιστοποιεί σε 

πραγματικό χρόνο τη λειτουργία όλων των διασυνδεδεμένων, σε αυτό, στοιχείων. 

Δηλαδή όλων των συσκευών που εξυπηρετούν παραγωγούς, καταναλωτές και 

προμηθευτές που είναι συνδεδεμένοι με αυτό. Πρόκειται για μια υποδομή που 

αυτοματοποιεί τον έλεγχο που έχουμε στο δίκτυό μας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

αλλά και λογισμικό, η οποία σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών 

παρέχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα έναντι των υφιστάμενων υποδομών.
22

 

Το έξυπνο δίκτυο (smart grid) είναι ένα ηλεκτρικό δίκτυο που ενώνει 

αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή και διανέμει την 

ενέργεια με έναν πολύ αποδοτικό τρόπο. Αξιοποιεί τις αποκεντρωμένες ΑΠΕ και με 

τη χρήση προηγμένων συστημάτων ελέγχου και επικοινωνίας, διανέμει την ηλεκτρική 

ενέργεια με έναν πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο, με χαμηλότερη ένταση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε συνάρτηση με τις ανάγκες των 

καταναλωτών.
23

 

                                                 
22

 Διομήδης Παπαδόπουλος, Γενικά για τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids), Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Νομικής ΑΠΘ Τμήμα Διεθνών Σπουδών 

23
 ο.π. 



Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ενεργειακά δίκτυα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

βασίζεται σε τρία στοιχεία: Supply, Safety και Sustainability, δηλαδή, εφοδιασμός, 

ασφάλεια και βιωσιμότητα. Τα επαρκή, ενοποιημένα και αξιόπιστα δίκτυα ενέργειας 

είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την αύξηση 

της ενεργειακής απόδοσης, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών προς όφελος των καταναλωτών. Η ενεργειακή υποδομή 

είναι επίσης απαραίτητη για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης πρόκειται να διασυνδεθούν 

καλύτερα μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μεγάλο ενιαίο δίκτυο, το Ευρωπαϊκό 

Supergrid, συμβάλλοντας καθοριστικά στην Ενεργειακή Ένωση. Η ενοποίηση των 

αγορών θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πιο αποδοτική λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος, καθώς θα καταστήσει δυνατή τη σύνδεση περιοχών με συμπληρωματικά 

ενεργειακά μίγματα και θα εκμεταλλευτεί τις χρονικές διαφοροποιήσεις του φορτίου 

και της προσφοράς.  

Σαν μέρος του τρίτου ενεργειακού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της 

οδηγίας 72/2009, προβλέπεται μέσα στα επόμενα χρόνια η υλοποίηση πιλοτικών 

προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα από τα συγκεκριμένα 

προγράμματα θα χρησιμοποιηθούν  σαν μέρος της ευρύτερης ανάλυσης κόστους-

οφέλους με σκοπό να  επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος αντικατάστασης του 80% των 

συμβατικών μετρητών μέχρι το 2020. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αφού σε 

πάνω από τα δύο τρίτα των περιπτώσεων, τα κράτη μέλη έχουν πλέον δεσμευτεί να 

αρχίσουν (ή έχουν ήδη ολοκληρώσει) την εμπορική εξάπλωση των έξυπνων 

συστημάτων μέτρησης.   Έχουν ήδη εγκατασταθεί σχεδόν 45 εκατομ. έξυπνοι 

μετρητές σε τρία κράτη μέλη (Φινλανδία, Ιταλία και Σουηδία), αριθμός που 

αντιστοιχεί στο 23 % της προβλεπόμενης εγκατάστασης στην ΕΕ έως το 2020.      

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δεσμεύσεις εμπορικής εξάπλωσης αντιπροσωπεύουν 

επένδυση ύψους περίπου 45 δισ. ευρώ για την εγκατάσταση, μέχρι το 2020, σχεδόν 

200 εκ. έξυπνων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

περίπου 72 % του συνόλου των ευρωπαίων καταναλωτών) και 45 εκ. μετρητών 

αερίου (περίπου 40 % των καταναλωτών).
24
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Β.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία ορίζεται ως η μη αγοραία οικονομία, η 

παραγωγή και η διανομή υπό τον έλεγχο της κοινωνίας και όχι της αγοράς, με τρόπο 

που  αντιδιαστέλλεται όχι μόνο από την καπιταλιστική αλλά και από την κρατική 

(«σοσιαλιστική») οικονομία. Η θεωρητική θεμελίωση βασίζεται στο έργο του 

Πολάνυι
25

, με τη βασική ιδέα να είναι ότι η οικονομία δεν μπορεί να μελετηθεί 

ανεξάρτητα από το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Πολάνυι, το 

σφάλμα της κυρίαρχης οικονομικής επιστήμης είναι ότι θεωρεί πως όλες οι 

οικονομίες βασίζονται στην αγοραία ανταλλαγή. Εντάσσοντας τις έννοιες των 

τρόπων ενσωμάτωσης (integration modes) και λειτουργικών αρχών (operating 

principles), αντιπαραθέτει στον κανόνα της αγοραίας ανταλλαγής, την αναδιανομή 

και την αμοιβαιότητα. Έτσι ενώ η αγοραία ανταλλαγή επικράτησε σε μία 

συγκεκριμένη ιστορική εποχή των δυτικών κοινωνιών και σχετίζεται με τη μετατροπή 

της εργασίας, της γης και του χρήματος σε εμπορεύματα, η αμοιβαιότητα βασίζεται 

στην έννοια της δωρεάς ως βασικής κοινωνικής πράξης
26

, προϋποθέτοντας τη 

συμμετρικότητα, δηλαδή ότι κάθε πλευρά που λαμβάνει ένα δώρο έχει κίνητρο να 

ανταποκριθεί προσφέροντας ένα αντι-δώρο. Παράλληλα η αναδιανομή προϋποθέτει 

την ύπαρξη μίας κεντρικής αρχής η οποία ορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις και 

διανέμει επιδόματα σε είδος και χρήμα. Η αρχή της αγοραίας ανταλλαγής 

χαρακτηρίζει την οικονομία της αγοράς, όπου ο μηχανισμός των τιμών είναι η βασική 

ρυθμιστική αρχή για τη διανομή όλων των αγαθών. Η αρχή της αναδιανομής 

χαρακτηρίζει τη μη αγοραία οικονομία, η οποία συμπυκνώνεται στη λειτουργία του 

κράτους πρόνοιας. Η αμοιβαιότητα είναι η βασική λειτουργική αρχή στη μη 

χρηματική οικονομία, όπου οι πράξεις του δώρου και του αντι-δώρου 

πραγματοποιούνται από υποκείμενα που τοποθετούνται συμμετρικά σε ένα 
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σύχναζε στους κύκλους του Καρλ Μάνχαϊμ και του Γκέοργκ Λούκατς. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 
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Μπένινγκτον Κόλετζ να διδάξει εκεί. Τότε έγραψε και το opus magnus του, τον "Μεγάλο 

μετασχηματισμό" (1944). 
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συμβολικό δίκτυο
27

. 

Έχοντας αναδιατυπώσει το έργο του Πολάνυι, η ευρωπαϊκή προσέγγιση διακρίνει την 

οικονομία σε τρείς τομείς: την αγορά, το κράτος πρόνοιας και την κοινότητα. Η 

ταύτιση λειτουργικών αρχών και τομέων δεν γίνεται μονοδιάστατα. Έτσι, ενώ 

αναγνωρίζεται ότι σε κάθε τομέα συνυπάρχουν και άλλες οργανωτικές αρχές, 

επισημαίνεται ότι μία οργανωτική αρχή γίνεται κυρίαρχη, ενώ οι άλλες 

υποτάσσονται. Συνεπώς, το ειδοποιό χαρακτηριστικό της αγοραίας οικονομίας είναι 

ότι η προτεραιότητα δίνεται στην αγορά, ενώ οι μη αγοραίες και μη χρηματικές 

πράξεις υποτάσσονται
28

. Αυτός ο υπερκαθορισμός κάθε τομέα από μία αρχή 

διαχέεται στο σύνολο της σύγχρονης καπιταλιστικής οικονομίας, όπου οι μη αγοραίες 

και μη χρηματικές οικονομίες υποτάσσονται στην αγοραία. Το μη αγοραίο είναι 

συμπληρωματικό και το μη χρηματικό υπολειμματικό. Ο τρίτος τομέας 

θεωρητικοποιείται ως ένας πόλος που αποτελεί ένα υβριδικό μόρφωμα και βρίσκεται 

στο επίκεντρο της διάδρασης ανάμεσα στην αγοραία, στη μη αγοραία και στη μη 

χρηματική οικονομία. Εντούτοις, μία παραλλαγή ταυτίζει τον τρίτο τομέα με τη μη 

χρηματική οικονομία, αν και αναγνωρίζει ότι ο τρίτος τομέας δέχεται αναδιανεμητικά 

οφέλη ή/και περιλαμβάνει αγοραίες συναλλαγές
29

. Το Διάγραμμα  αποτυπώνει την 

προηγούμενη θεωρητική προσέγγιση
30

. 
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Διαγρ. 1 Η θέση του Τρίτου Τομέα σύμφωνα με Πολάνυι
31

 

 

Τα καταρχήν χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία, και σταδιακά φαίνονται να εξελίσσονται αναπτύσσοντας την, είναι: 

 

 Διαχείριση υφιστάμενων προβλημάτων με πεδίο αναφοράς την ηθική διάσταση και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε αλληλεπίδραση με την πολιτική διάσταση και τα 

κοινωνικά δικαιώματα. 

 Θέληση για λειτουργική και θεσμική σύνδεση με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, 

αλλά με θεσμική και οικονομική αυτονομία και ανεξαρτησία με διεκδικητική στάση. 

 Φαινομενική διασύνδεση με την αγορά, αλλά με προτεραιότητα στη σταδιακή 

αποσύνδεση και την ανάπτυξη εναλλακτικών- αλληλέγγυων δομών.  

 Η κλίμακα και η μορφή της εσωτερικής οργάνωσης αυτών των δομών μπορούν να 

ποικίλουν, ανάλογα με το είδος δραστηριοποίησης και τη στόχευση. Αποκλείονται 

περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας και κάθετης οργάνωσης.  

 Επιθυμητό το μικρό έως μεσαίο μέγεθος κάθε διακριτής προσπάθειας με έμφαση 

στην τοπικότητα, στη συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία. 

 Πεδίο οικονομικής δράσης από αποσπασματικό -με έμφαση σε «αποκατάσταση 

ζημιών» και υπηρεσίες πρόνοιας- μέχρι σφαιρικό συνεκτικό, περιλαμβάνοντας το 

σύνολο της οικονομικής ζωής, χρηματικής ή μη.  
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 Συνέργειες και διασύνδεση μεταξύ μονάδων, φορέων, δικτύων και κοινωνικών 

κινημάτων, που ξεκινούν από το να είναι θεματικές και εντοπισμένες, αλλά μπορούν 

και επεκτείνονται σε διαθεματικές και περιφερειακές. Με απεύθυνση προς την 

κοινωνία και τους πολίτες για ευαισθητοποίηση, ενίσχυση, άμεση συμμετοχή, 

προσωπική δράση, ενεργοποίηση, ανταλλαγή εμπειριών και συλλογική δράση. 

 

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα και Συνεργατική Οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, 

εταιρείες αμοιβαίας βάσης, ενώσεις και ιδρύματα. Οι επιχειρήσεις αυτές 

δραστηριοποιούνται πρωτίστως στην κοινωνική προστασία, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, την υγεία, σε τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες, στη γεωργική 

παραγωγή, την προστασία του καταναλωτή, την κοινοτική εργασία, την 

οικοτεχνία/χειροτεχνία, τη στέγαση, τις υπηρεσίες εφοδιασμού, τις υπηρεσίες 

γειτονιάς, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την βιώσιμη ανάπτυξη, την αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών καθώς και με δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού και 

ελεύθερου χρόνου
32

.  Στην τρέχουσα συζήτηση (όπως και στη συζήτηση εντός ή 

πέριξ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. αλλά και στη νομολογία της Ε.Ε. και των 

μεμονωμένων ευρωπαϊκών κρατών), οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας 

διακρίνονται από τις παραδοσιακές κεφαλαιουχικές πρώτα απ’ όλα, γιατί δε 

στοχεύουν στην αναζήτηση κέρδους ως απόδοση της επένδυσης των μετοχών της 

επιχείρησης, με άλλα λόγια γιατί: «το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος 

προορίζεται για την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης προς το συμφέρον της 

εξυπηρέτησης των μελών και προς το γενικότερο συμφέρον».
33

 Οι επιχειρήσεις της 

Κοινωνικής Οικονομίας συνδυάζουν τα συμφέροντα των μελών-χρηστών με το 

γενικό συμφέρον. Στόχος τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών «όχι μόνο των 

μετόχων αλλά και των καταναλωτών, των εργατών/ εργαζομένων τους, των 

παραγωγών ή του ευρύτερου κοινού», όπου ο όρος ανάγκες δε δηλώνει μόνο τις 

οικονομικές αλλά και τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές (διατήρηση της τοπικής 

βιοποικιλότητας, ενεργειακή αυτονομία) και τις πολιτιστικές (διαχείριση της τοπικής 

ποικιλότητας) ανάγκες. Εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία 

εντός της οποίας δραστηριοποιούνται, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από το 
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έντονο πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών τους
34

. Διατηρούν τη διαχειριστική 

τους αυτονομία από τις δημόσιες αρχές
35

, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται 

δημοκρατικά με βάση την αρχή «ένα μέλος = μία ψήφος» και όχι «ένα ευρώ = μία 

ψήφος».
36

 

Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η κοινωνική αλληλέγγυα συνεργατική οικονομία  έχει 

  

 τρεις τομείς παραγωγής της κοινωνικής ζωής,  

 δύο τομείς ανταλλαγής των προϊόντων της παραγωγής, και  

 έναν πιστωτικό τομέα  

Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία συνιστά μία πραγματικότητα θεσμικά 

αναγνωρισμένη, με υπολογίσιμη έκταση και σοβαρό μέγεθος στην οικονομία. 

Αρχίζοντας από την παραγωγή, ο πρώτος και θεμελιώδης τομέας είναι οι 

Παραγωγικοί Συνεταιρισμοί. Η κοινωνική οικονομία είναι κατ’ αρχήν η οικονομία 

των συνεταιρισμένων παραγωγών. Ο εργατικός συνεταιρισμός, απέναντι στην αστική 

εταιρεία, δεν είναι μια εναλλακτική μορφή ιδιοκτησίας, είναι μια μορφή σύμπραξης 

αναπτυσσόμενη θεσμικά σε μια δυναμική υπέρβασης της ιδιοκτησίας. Ακολουθούν οι 

Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλοβοήθειας, σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και 

ασφάλισης, όπου εμπεριέχεται η υγεία. Την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία 

ολοκληρώνουν οι Κοινωνικοί Σύλλογοι στους τομείς της στέγης, της παιδείας και του 

πολιτισμού, στον οποίο εμπεριέχεται ο αθλητισμός, οι καλές τέχνες και ό, τι 

ολοκληρώνει την έννοια του τρόπου επικοινωνίας με τον οποίο συγκροτείται η 

κοινωνία σε σώμα. Ως προς την ανταλλαγή των προϊόντων της παραγωγής στις 

παραπάνω διαιρέσεις της, η κοινωνική οικονομία έχει δύο τομείς: του χρήματος και 

της δωρεάς, δηλαδή τον τομέα των χρηματικών και μη-χρηματικών ανταλλαγών, 

όπου οι χρηματικές ανταλλαγές γίνονται με τρεις μορφές χρήματος: Το χρήμα στην 

πληρότητα των σύγχρονων λειτουργιών του, δηλαδή το κρατικό χρήμα, το χρήμα ως 

μέσο ανταλλαγής αλλά όχι ως μέσο δημιουργίας αξίας (τόκος) και το χρήμα-χρόνος 

κατά το οποίο οι ισόχρονες εργασίες είναι ισότιμες. Ας πούμε τις δύο τελευταίες 

μορφές χρήματος κοινωνικό χρήμα. Τέλος, στο πλαίσιο του χρηματικού τομέα της 
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ανταλλαγής αναπτύσσεται το πιστωτικό σύστημα της κοινωνικής οικονομίας, το 

οποίο οριακά μόνο λειτουργεί με την κρατική μορφή του χρήματος συγκροτούμενο 

κυρίως με τις κοινωνικές του μορφές. 

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, σε κρίσιμη γεωγραφική θέση, εξοικειωμένη με την 

παραοικονομία, τη μαύρη οικονομία -και τις οικονομικά εγκληματικές 

δραστηριότητες- με αδιάθετη εργατική δύναμη εκατομμυρίων, είναι μαθηματικά 

βέβαιη η γέννηση στρατηγικών επιβίωσης. Απαραίτητο να διευκρινιστεί πως η 

κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία δεν ταυτίζεται με την μαύρη οικονομία, όμως ο 

συσχετισμός της με την άτυπη οικονομία μπορεί να είναι γόνιμος από πολλές 

απόψεις. Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία  προϋποθέτει και κυκλικά αποτελεί μία 

απόφαση που παίρνει κάποιος για ένα συνεταιρισμό ομότιμων ανθρώπων, για 

συστράτευση σε αξίες που κατά βάση δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επιβίωση και 

δεν προέρχονται μόνο από τον στενά ορισμένο χώρο της οικονομίας.  Ας μην ξεχνάμε 

πως οι συνεταιρισμοί είναι θεσμοί που αναδείχτηκαν από το εργατικό κίνημα και 

σήμερα που χρησιμοποιούμε σπανιότερα τον όρο εργατική τάξη και περισσότερο 

τους όρους πλήθος ή οι από κάτω, χρειαζόμαστε επίσης οργανώσεις στους τόπους 

παρέμβασης και δημιουργίας δημόσιου χώρου.
37

  

 

 

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Τα περισσότερα κινήματα επιθυμούν να αναγάγουν την καταγωγή τους στους 

αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι όσο γνωρίζουμε, ήταν οι πρώτοι που διατύπωσαν 

απόψεις για όλα τα ζητήματα της ανθρώπινης σκέψης και η κοινωνική οικονομία δεν 

αποτελεί εξαίρεση. Ο Αριστοτέλης έκανε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην οικονομία 

που εστίαζε στους κοινωνικούς και φυσικούς πόρους και την οικονομία που 

χαρακτηριζόταν αpό την ιδιοκτησία, τον πλούτο και το νόμισμα
38

. Η αριστοτέλεια 

φιλοσοφία περιλαμβάνει επίσης ορισμένες κρίσεις σχετικά με το εμπόριο, το οποίο 

θεωρείται «φυσικό», εφόσον αφενός χρησιμοποιείται για να υπάρχουν επαρκή αγαθά 

και αφετέρου εφόσον οι τιμές συναλλαγής είναι «δίκαιες». Βέβαια το κατά πόσον 

ήταν δίκαιη μια τιμή κρινόταν με βάση τις ώρες που είχαν επενδυθεί για την 
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παραγωγή του προϊόντος και όχι με βάση την υπεραξία από την οποία επωφελούνταν 

οι μεσάζοντες. Ο Αριστοτέλης απέρριψε την ιδέα ότι οι ανάγκες του ανθρώπου είναι 

απεριόριστες και ότι η φύση δεν μπορεί να προσφέρει όσα αυτός χρειάζεται. Αν 

υπάρχει κάποια αίσθηση ανεπάρκειας, θα πρέπει να την αποδώσουμε στην πλανερή 

αντίληψη που εξισώνει την «καλή ζωή» με την επιθυμία για μεγαλύτερη αφθονία 

υλικών αγαθών και απολαύσεων. Οι Έλληνες φιλόσοφοι, Πλάτωνας και 

Αριστοτέλης, προσέφεραν μία ηθική θεωρία πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η 

προσέγγιση της οικονομίας. Το ηθικό σύστημα που είναι γνωστό ως ηθική της αρετής 

προέρχεται από τη φιλοσοφική τους θεώρηση, σχετικά  με το τι έχει ανάγκη το άτομο 

για να ζήσει μία καλή ζωή, οριοθετώντας τις συμπεριφορές και τις συνήθειες που 

οδηγούν σε αυτή
39

.   

Στο  μέσο όμως της πορείας από την πόλη στο έθνος, από το μοναστήρι στο κράτος, 

από την ηθική στην πολιτική, από την κοινοτική ιδιοκτησία στην ατομική ιδιοκτησία 

και από έναν κόσμο χειροτεχνίας σε έναν κόσμο βιομηχανίας, αναδύθηκε ένας 

συναρπαστικός συνδυασμός οραμάτων που συχνά περιελάμβανε φαινομενικά 

αντιφατικά συνυπάρχοντα στοιχεία. Είναι γεγονός πως έτσι όπως εμφανίστηκαν σε 

αντιτιθέμενα ζεύγη, ορισμένοι ριζοσπάστες θεωρητικοί, με πρώτους τους μαρξιστές, 

αναγκάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις να επιλέξουν καθαρά το έθνος αντί της πόλης 

και το κράτος αντί της αυτοπειθαρχημένης κοινοπολιτείας (π.χ. Andreae, οι απόψεις 

του οποίου είναι οι προάγγελοι του βιομηχανικού χωριού του Robert Owen). Δεν 

μπορεί όμως, κανείς να αγνοήσει τις επιβλητικές αναλύσεις που προτάθηκαν από τον  

William Godwin στο έργο του Έρευνα σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη, το 

κυρίως έργο του Pierre-Joseph Proudhon, την οξύτατη κριτική του Μιχαήλ 

Μπακούνιν, το ανορθωτικό έργο του Πετρ Κροπότκιν, ειδικότερα τις προωθημένες 

οικολογικές ιδέες του, και τα ουτοπικά οράματα του William Morris, του Robert 

Owen, του Charles Fourier χωρίς να χάσει τον πλούτο ορθολογικότητας και ηθικής 

των ιδεών που εισέρχονται στο έργο τους από προβληματισμούς και αιώνες αγώνων 

και ελπίδων. 

Οι αναρχικοί στοχαστές και οι ελευθεριακοί ουτοπιστές ήταν εξαιρετικά ευαίσθητοι 

σε επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν γίνει αναδρομικά, οδηγώντας την 

ανθρωπότητα σε ορθολογική και δικαιότερη κατεύθυνση. Έθεσαν προωθημένα 

ερωτήματα αναφορικά με το αν θα μπορούσε να εναρμονιστεί η κοινότητα με την 
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ατομικότητα, αν το έθνος ήταν αναγκαίο και ηθικός διάδοχος της κοινότητας, αν το 

κράτος ήταν αναπόφευκτος διάδοχος της πόλης και των περιφερειακών 

συνομοσπονδιών, αν η κοινοτική χρήση των φυσικών πόρων όφειλε να 

υποκατασταθεί από την ατομική ιδιοκτησία, αν η παραγωγή αγαθών από τη 

χειροτεχνία και η λειτουργία της γεωργίας σε μικρή, ανθρώπινη κλίμακα ήταν 

προορισμένη με ιστορική αναγκαιότητα να εγκαταλειφθεί προς όφελος γιγάντιων 

συγκεντρώσεων και μηχανοποιημένων συστημάτων αγροτο-επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Τέλος έθεσαν το ερώτημα αν η ηθική έπρεπε να υποχωρήσει 

μπροστά στην πρακτική του κράτους και αναζήτησαν τη μοίρα που θα είχε η πολιτική 

αν προσπαθούσε να προσαρμοστεί στα συγκεντρωμένα κράτη.
40

  

Φτάνοντας στην Αγγλία,
41

 στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, έχουμε την ίδρυση της Ένωσης 

Οικοδόμων, που είναι η πρώτη εθνική οργάνωση παραγωγής με συνδικαλιστικούς 

στόχους, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε δικό της νόμισμα και προωθούσε την ιδέα 

της μεγάλης ένωσης για τη χειραφέτηση των παραγωγικών τάξεων. Από την ένωση 

οικοδόμων κατάγονται οι συνεταιρισμοί των βιομηχανικών παραγωγών του 19
ου

 

αιώνα, παράλληλα με ανταλλακτικά παζάρια στηριζόμενα στην αλληλοκάλυψη των 

τεχνών για απαλλαγή των τεχνιτών της εποχής από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Τα 

κέρδη των συνεταιρισμών κατευθύνονταν στην ίδρυση Συνεταιριστικών Χωριών στα 

σχέδια του Όουεν
42

. Την ίδια εποχή στην Γαλλία και τη Γερμανία, οι συνεταιρισμοί 

συνδέονται περισσότερο με άλλες μορφές δραστηριότητας των εργατών όπως είναι 

τα συνδικάτα, χωρίς να εμφανίζουν πολιτικό ή επαναστατικό προσανατολισμό. 

Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της «φιλικής εταιρείας», που παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, μια εποχή που απουσίαζε η κρατική 

παρέμβαση στον τομέα αυτό. 

Ακολουθεί ένα διάστημα, από το 1870 μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, 

που οι κρατικές παρεμβάσεις στην κοινωνική οικονομία γίνονται όλο και συχνότερες. 

Το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό κοινωνικό σύστημα στην αρχική ιμπεριαλιστική του 

μορφή ήταν διεθνές, όπως αντιστοιχούσε στο εθνικό κράτος. Ο καπιταλισμός ως 
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οικονομικό σύστημα, που ολοκληρώνοντας τη διεθνή μορφή της κεφαλαιοκρατικής 

παγκοσμιοποίησης περιέρχεται σε κρίση, είναι ιδιωτικός καπιταλισμός, ο οποίος 

οδηγείται αναπόφευκτα, στην κρίση της δεκαετίας του 1930, και κατά προέκταση στη 

γέννηση του διεθνικά αναπτυσσόμενου ιδιωτικού κεφαλαίου. Η έξοδος από την κρίση 

ανατρέπει τον ιδιωτικό χαρακτήρα του συστήματος, οδηγεί από το οικονομικό 

σύστημα του ιδιωτικού καπιταλισμού στα συστήματα του κρατικού καπιταλισμού: το 

σύστημα του μικτού ιδιωτικού-κρατικού καπιταλισμού, που αναπτύχθηκε στα δυτικά 

κράτη «πρόνοιας» και το σύστημα του καθαρά κρατικού καπιταλισμού, που 

αναπτύχθηκε στα ανατολικά κράτη του αυτοαποκαλούμενου «υπαρκτού 

σοσιαλισμού»
43

. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για τη συγκριτική κατανόηση του ρόλου 

που καλούνται να διαδραματίσουν οι συνεταιρισμοί, το ότι το θεμελιωμένο στον 

κρατικό καπιταλισμό κοινωνικό κράτος, που γέννησε η κρίση του ‘30, υπήρξε εθνικό 

κράτος. Η  κοινωνική πρόνοια του κράτους αυτού περιορίζονταν σε ένα και μόνο 

έθνος, ήταν εθνική πρόνοια. Αυτή η εθνικά ορισμένη κοινωνική πρόνοια είχε δύο 

διαστάσεις: στην οικονομική διάσταση, ήταν πρόνοια γενικής απασχόλησης, ενώ 

στην ιδεολογικοπολιτική διάσταση, ήταν πρόνοια κοινωνικής συνοχής μέσω της 

παροχής στέγης, παιδείας και υγείας για όλους. Συγκεκριμένα το New Deal 
44

στην 

Αμερική, ο φασισμός στην Κεντρική Ευρώπη και η πολιτική της κολεκτιβοποίησης 

στην ΕΣΣΔ, ολοκληρώνουν την εποχή του πρώτου φιλελευθερισμού, οδηγώντας στην 

κρατικοποίηση της κοινωνικής οικονομίας. Ενώ λοιπόν φαινομενικά, το κοινωνικό 

κράτος ικανοποιεί σταδιακά αρκετές διεκδικήσεις βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή 

των πολιτών και των εργατών, διαβρώνεται η θέληση των ανθρώπων να καθορίζουν 

μόνοι τη μοίρα τους, αντικειμενοποιώντας τους στη δικαιοδοσία του κράτους, των 

γραφειοκρατών, των ειδικών και των επιστημόνων του.  

Αυτή η συρρίκνωση της κοινωνικής οικονομίας από το πολιτικό κράτος, θα 

αντιστραφεί ολοκληρωτικά, με τη νεοφιλελεύθερη επίθεση που ξεκίνησε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970, την κρίση του κρατικού καπιταλισμού που είχε γεννηθεί από 

την προηγούμενη κρίση, τη μετάβαση ξανά στον καθαρά ιδιωτικό καπιταλισμό. Η 

σφοδρή επίθεση της πολιτιστικής επανάστασης και των κινημάτων της νεολαίας της 
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δεκαετίας του ’60, στη μορφή του κράτους που άνθισε μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και των ιδεών και νοοτροπιών του κρατισμού, άνοιξε μια νέα εποχή στην 

κοινωνική οικονομία. Ενώ τα κινήματα αυτά ηττήθηκαν, ή καλύτερα υποχώρησαν 

από την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, η κοινωνική οικονομία αναλαμβάνει να 

προωθήσει τις δυναμικές που αναδύθηκαν από αυτά, να υποκαταστήσει το 

βρισκόμενο σε αποσύνθεση κοινωνικό κράτος και να αναλάβει πρώτα από όλα την 

οργάνωση της καθημερινής ζωής των πληττόμενων πληθυσμών. Τα κινήματα αυτά 

υποκατέστησαν συχνά τις υπηρεσίες πρόνοιας που εγκατέλειψε το κράτος και μαζί με 

αυτές τις δραστηριότητες της κοινωνικής τους αναπαραγωγής, βάζοντας τα πρώτα 

θεμέλια για την αυτοοργάνωση της κοινωνικής ζωής σε πρωτόγονη έστω κλίμακα  Ο 

ιδιωτικός καπιταλισμός που αναδύθηκε δεν ήταν όμως πια εθνικός αλλά υπερεθνικός. 

Ανάλογη είναι και η παγκοσμιοποίησή του. Η αρχική παγκοσμιότητά του, 

θεμελιωμένη σε έναν ιμπεριαλιστικό διεθνισμό, πέτυχε την ολοκλήρωσή της σε έναν 

μεταϊμπεριαλιστικό υπερεθνισμό. Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989 

και η επικείμενη μετάβαση της αγοράς σε μεταβιομηχανικά τοπία, οδηγούν στο 

σχηματισμό συνεταιρισμών εργαζομένων σε εταιρίες που έκλειναν κατά το κύμα της 

αποβιομηχάνισης. Υπολογίζεται πως στην Ισπανία και την Ιταλία εκείνης της εποχής, 

διασώθηκαν πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας από τις 800.000 που χάθηκαν. 

Παράλληλα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, εκδηλώθηκαν εκείνα τα χρόνια 

πειράματα αυτοδιαχείρισης και αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας -

οικοκοινότητες, κοινωνικά κέντρα και ιατρεία, καταλήψεις στέγης- τα οποία 

επεξεργάστηκαν τον αντισυστημικό τους χαρακτήρα, αποτελώντας τον οργανωτικό 

ιστό του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης κατά τη πρώτη και πιο ριζοσπαστική 

μορφή του. Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε πως η κοινωνική οικονομία πότε 

στην Ευρώπη δεν είχε να αντιμετωπίσει την ολοκληρωτική καταστροφή του 

κοινωνικού κράτους, αλλά μόνο την αποδυνάμωσή του, κάτι που κάνει την αναγωγή 

στη σημερινή εποχή μοναδική όσον αφορά στις προοπτικές και τα πεδία δράσης που 

γίνονται ορατά
45

.  

Απαραίτητη διευκρίνιση είναι πως η κοινωνική οικονομία και τα μορφώματά της, 

αφενός συνδέονται με ανταγωνιστικούς αλλά και συμπληρωματικούς τρόπους με την 

οικονομία της αγοράς, και αφετέρου βρίσκονται σε σύγκρουση με το κοινωνικό 
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κράτος διαπραγματευόμενα όμως με αυτό
46

. Μιλώντας για την κοινωνική οικονομία, 

ως αντικαπιταλιστική οικονομία παράλληλη με την καπιταλιστική οικονομία στις 

σημερινές συνθήκες, καλό είναι να θυμόμαστε τα λόγια του Μαρξ στην ιδρυτική 

διακήρυξη της πρώτης διεθνούς: «καλοδιάθετοι ευγενείς, φιλάνθρωποι, αστοί 

φαφλατάδες και μια χούφτα πονηροί πολιτικοί οικονομολόγοι μετατράπηκαν 

μονομιάς σε εκθειαστές του ίδιου εκείνου συστήματος συνεταιριστικής εργασίας που 

είχαν προσπαθήσει να το πνίξουν στη γένεσή του, που το είχαν χλευάσει σαν ουτοπία 

ονειροπόλου και που το είχαν αναθεματίσει σαν αίρεση σοσιαλιστή». Η αντίδραση 

του Μαρξ στους τότε «καλοδιάθετους» και «πονηρούς» «εκθειαστές» του 

συστήματος της συνεταιριστικής εργασίας μας βοηθάει να απαντήσουμε στο 

ερώτημα πώς το σημερινό ευρωπαϊκό καθεστώς ανέχεται την κοινωνική οικονομία; 

Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, θα μείνουμε σε μια: η κοινωνική οικονομία 

υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος στην αντιμετώπιση συνεπειών της οικονομικής 

κρίσης. Αλλά το σημαντικότερο της υπενθύμισης της αντίδρασης του Μαρξ δεν είναι 

στο ότι μια «χούφτα πονηρών» εκθείαζε τότε το «σύστημα συνεταιριστικής 

εργασίας» αλλά το ότι στη γένεσή του το είχε «χλευάσει» σαν «ουτοπία» και το είχε 

«αναθεματίσει» σαν «αίρεση». Καθώς, όπως λέει στο ίδιο κείμενο, το συνεταιριστικό 

κίνημα ήταν η «δεύτερη και ακόμα μεγαλύτερη» νίκη της «οικονομίας της εργασίας» 

ενάντια στην «οικονομία του κεφαλαίου» (η πρώτη ήταν το δεκάωρο). 

Συμπερασματικά: Η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο σανίδα σωτηρίας στο μέσο 

της θύελλας της οικονομικής κρίσης. Ο τελικός στόχος είναι διττός. Πρώτον, η 

ανάπτυξη ενός μη ιδιωτικού και μη κρατικού δημόσιου χώρου. Δεύτερον, στη βάση 

του πρώτου, η ανάπτυξη μιας διαλεκτικής προσωπικού - δημόσιου χώρου η οποία 

θεμελιώνει την ελευθερία του προσώπου στη συλλογική αλληλεγγύη
47

. 

  

 

2.ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Φτάνοντας στη σημερινή εποχή, την κρίση της δεκαετίας του 2010 που ολοκληρώνει 

τη διαλεκτική των κρίσεων από την οποία αναδύεται η σύγχρονη παγκόσμια 

κοινωνική μηχανική, με τα έως τώρα ιστορικά δεδομένα των κρίσεων, το ερώτημα 
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είναι: αν η πρώτη κρίση ήταν κρίση του ιδιωτικού κεφαλαίου, από την οποία 

γεννήθηκε το κρατικό κεφάλαιο και η επόμενη ήταν κρίση του κρατικού κεφαλαίου, 

η οποία οδήγησε στην επιστροφή στο ιδιωτικό και αν η σημερινή κρίση είναι κρίση 

του ιδιωτικού αυτού κεφαλαίου, μήπως η σημερινή κρίση μας οδηγεί πίσω στο 

κρατικό κεφάλαιο και το κοινωνικό κράτος που του αντιστοιχεί; Αν είναι έτσι, τότε 

θα πρέπει σήμερα να αναζητήσουμε τους τρόπους αναβίωσης του αρχικού κράτους 

πρόνοιας, όμως είναι αναμφισβήτητο πως η σημερινή κρίση δεν μπορεί να οδηγήσει 

στην αναβίωση του αρχικού κράτους πρόνοιας. Γιατί η ιστορία έδειξε ότι ο κρατικός 

καπιταλισμός δεν είναι βιώσιμη μορφή του κεφαλαιοκρατικού οικονομικού 

συστήματος. Αλλά το ότι η σημερινή κρίση δεν οδηγεί στην αναβίωση του αρχικού 

κράτους πρόνοιας, δεν σημαίνει ότι δεν οδηγεί σε μια νέας μορφής κρατική πρόνοια, 

αλλά το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σφάλμα στην 

κατανόηση του νεοφιλελευθερισμού ως εκπροσώπου του ιδιωτικού κεφαλαίου από το 

να του αποδίδεται η αντίθεση προς το κράτος. Η αντίθεσή του ιδιωτικού κεφαλαίου 

στρέφεται προς το κρατικό κεφάλαιο και μόνο, επειδή ακριβώς αυτή την αντίθεση 

γεννάει ο ανταγωνισμός των δύο κεφαλαίων. Κράτος και ιδιωτική οικονομία είναι 

αδιαχώριστα, με το κράτος στη θέση του ρυθμιστή. Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, 

λοιπόν, επιστρέφει σήμερα στην αναζήτηση μιας φόρμουλας κρατικής πρόνοιας 

αναγκαστικά, αλλά επιστρέφει με ριζικά διαφορετικό από τον προηγούμενο τρόπο ως 

προς τον χαρακτήρα της πρόνοιας. Και η διαφορά ανάμεσα στα δύο κράτη πρόνοιας 

είναι θεμελιώδης
48

.  

Η σημερινή κοινωνική κρίση, η οποία στην οικονομική της διάσταση εκδηλώθηκε το 

2008 ως χρηματοπιστωτική κρίση και εξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση, 

ολοκληρώνει τη διαλεκτική των τελευταίων κρίσεων του κεφαλαιοκρατικού 

κοινωνικού συστήματος, οι οποίες είναι και οι πρώτες ουσιαστικά παγκόσμιες στη 

μεγάλη σειρά των κρίσεων που αρχίζουν από την πρώτη δεκαετία του 18ο αιώνα. Και 

αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτές οι παγκόσμιες κρίσεις είναι κατεξοχήν 

συνολικά κοινωνικές και όχι απλά οικονομικές κρίσεις. Η κοινωνία που έχει 

εκσυγχρονισθεί έως το στάδιο του μεταϊμπεριαλιστικού υπερεθνισμού 

χαρακτηρίζεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα τριών κυρίων  γνωρισμάτων που 

είναι: α) η κίνηση τεχνολογικής ανανέωσης, β) η κρατικοοικονομική συγχώνευση και 

γ) το γενικευμένο ψεύτικο που δεν επιδέχεται αντίρρηση. Η κίνηση της τεχνολογικής 
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ανανέωσης διαρκεί και είναι συνιστώσα της καπιταλιστικής μεταβιομηχανικής 

κοινωνίας, ολοκληρωτικά παραδομένη σε υπολογισμούς και εκτιμήσεις που 

βασίζονται πάντα σε κοινά κριτήρια. Η κρατικοοικονομική συγχώνευση υπενθυμίζει 

πως το ιδιωτικό και το κρατικό κεφάλαιο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με 

την ένωση αυτή να είναι εξαιρετικά ευνοϊκή ως προς την επέκταση της παγίωσης μιας 

γενίκευσης ενός ψέματος που δεν επιδέχεται αντίρρηση.  

 

 

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  

 

Η άμεση δημοκρατία με όλες τις πλούσιες και ποικίλες σημασίες της, υπήρξε πάντοτε 

άμεσα συζευγμένη με τις τεχνολογικές και τεχνικές εξελίξεις - συχνά μέχρι ενός 

τέτοιου βαθμού στο οποίο να μην έχει δοθεί η προσοχή που του αξίζει. Δεν είναι 

υπερβολικό να ισχυριστούμε πως η τεχνολογία κάθε φορά που αναπτύσσεται με τη 

μία ή την άλλη μορφή, συμβάλλει στον προσδιορισμό, στους ορισμούς και στις 

ερμηνείες της ανθρωπότητας για την αυτοδιεύθυνση
49

. Σε μία κοινότητα με λίγα 

λόγια η οποία θα προάγει την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 

ανθρώπου, απελευθερώνοντάς τον από την στέρηση και τη δουλεία και μεταφέροντάς 

τον στο χώρο της ελευθερίας, της ζωής και της επιθυμίας. Οι δυνατότητες που 

δημιουργεί και αποκαλύπτει η τεχνολογία δεν περιορίζονται απλώς στην ικανοποίηση 

των υλικών αναγκών του ανθρώπου, αλλά του δίνουν την ελευθερία να τις 

χρησιμοποιήσει για να υποθάλψει την ανθρώπινη αλληλεγγύη και να δημιουργήσει 

μια ισορροπημένη σχέση με τη φύση και μια αληθινά οργανική οικοκοινότητα. Η 

ανάγκη να τροποποιηθεί η κλίμακα μεγέθους των κοινοτήτων προκειμένου να 

ταιριάξει στη φυσική χωρητικότητα που είναι δυνατόν να αντέξουν οι περιοχές στις 

οποίες είναι τοποθετημένες και να δημιουργηθεί μία νέα ισορροπία ανάμεσα σε πόλη 

και επαρχία έχει γίνει σήμερα μια επιτακτική οικολογική αναγκαιότητα. Δεν είναι 

μόνο φαινομενικά ουτοπικά οράματα του χθες, όνειρα και πόθοι μοναχικών 
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 Βέβαια να σημειωθεί πως η κατά κόρον οικονομίστικη σημασία την οποία τόσο συχνά 

προσδίδουμε στον όρο αυτοδιεύθυνση αποτελεί η ίδια ενοχοποιητική απόδειξη για το βαθμό κατά 

τον οποίο η βιομηχανική κοινωνία βιομηχανοποιεί τη σημασία των όρων. Ουσιαστικά έχουμε να 

κάνουμε με την ποσοτική υπόσχεση της τεχνολογίας η οποία αντιπροσωπεύεται από την 

ικανοποίηση της αφθονίας των αγαθών και ενός εξασφαλισμένου εισοδήματος κατ επέκταση, σε 

αντιδιαστολή με την ποιοτική της υπόσχεση που δεν είναι άλλη από την υπόσχεση αποκεντρωμένων, 

κοινοτικών τρόπων ζωής ή ακόμα περισσότερο οικολογικών ανθρώπινων σχέσεων. 



στοχαστών, αλλά αποτελούν αν θέλουμε να παραμείνουμε ένα είδος με δυνατότητες 

επιβίωσης σε αρμονία με ένα σύνθετο φυσικό κόσμο που απειλείται με 

καταστροφή
50

.  

Με το λανσάρισμα της ενεργειακής κρίσης, μία νέα μυθολογία γεννήθηκε γύρω από 

την έκφραση εναλλακτική ενέργεια και τεχνολογία. Με τρόπο χαρακτηριστικό του 

δυτικού πνεύματος, η όλη διαδικασία πήρε μια μορφή ιεροτελεστίας εξιλέωσης: 

αίσθημα ενοχής για την καταβρόχθιση αναντικατάστατων ενεργειακών πόρων, 

τρόμος μπροστά στις καταστροφικές συνέπειες της διογκουμένης έλλειψης, τύψεις 

για την σπατάλη και απροσδιόριστη εμπιστοσύνη στις «νέες» τεχνικές που θα 

επιτρέψουν να οριστεί ένα σταθερό ενεργειακό σύστημα. Από το σχέδιο του 

Τζέραλντ Φορντ να γεμίσει την Αμερική με 200 πυρηνικούς αντιδραστήρες μέχρι το 

1980, μέχρι τις εξαγγελίες του Γ. Παπανδρέου για Πράσινη ανάπτυξη μέσω γιγάντιων 

ανεμογεννητριών, η έκφραση εναλλακτική ενέργεια κινδυνεύει να χάσει κάθε 

περιεχόμενο και συγχρόνως κάθε σημαντική κοινωνική προέκταση. Η διαδικασία 

είναι γνωστή. Δημιουργείται σκόπιμα σύγχυση ανάμεσα σε μια απλή διαρρύθμιση 

της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων και σε αντιλήψεις που συνεπάγονται μία ριζική 

ανατροπή της τεχνολογίας, της κοινωνικής οργάνωσης και της καθημερινής ζωής. 

Έτσι κολλάνε τις λέξεις «νέος» και «ενέργεια» σε σχέδια που μοναδικός τους στόχος 

είναι μια πρόχειρη διαρρύθμιση της τεχνολογίας και των κατεστημένων αντιλήψεων, 

με μία μορφή φαινομενικά «ανανεωμένη». 

Ο σημερινός τύπος βιομηχανικής οργάνωσης, επέκταση κατά κάποιο τρόπο των 

βιομηχανικών μορφών που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση, υποθάλπει το 

βιομηχανικό συγκεντρωτισμό. Αντίθετα η τεχνολογία με ένα σύστημα παραγωγής 
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 Η ιδέα της συνομοσπονδίας δεν πέθανε ποτέ, με την Ευρώπη πραγματικά να αμφιταλαντεύεται 
ανάμεσα στην κατεύθυνση της δημιουργίας των κρατών εθνών και ενός εναλλακτικού συστήματος 
σε αυτό, δηλαδή τη συνομοσπονδία πόλεων και κωμοπόλεων. Από τις συγκρούσεις της σφενδόνης, 
μέχρι την εξέγερση των πόλεων της Καστίλλης, και από την Κομμούνα του Παρισίου μέχρι και τους 
ριζοσπάστες αγρότες που προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν στην Αγγλία τον απόηχο της 
Αμερικανικής επανάστασης, η ιδέα της συνομοσπονδίας υπήρχε πάντα στη βάση των ανθρώπινων 
διεκδικήσεων. Κατά την εποχή που προηγήθηκε της βιομηχανικής επανάστασης και το σχηματισμό 
των πόλεων κρατών, η Ευρώπη στέκονταν αναποφάσιστη μπροστά σε μια διακλάδωση της ιστορικής 
της διαδρομής. Το μέλλον του κράτους-έθνους βρίσκονταν εκείνη τη χρονική καμπή στη πλάστιγγα  
εξαρτώμενο από την τύχη των sans culottes οι οποίοι πλημμύριζαν τις περιοχές του Παρισιού το 
1793. Αν η ήπειρος είχε μετακινηθεί προς την κατεύθυνση των συνομοσπονδιών, τότε το μέλλον θα 
είχε προσλάβει μια πιο καλοήθη κοινωνικά πορεία, ίσως και μια περισσότερο δημοκρατική 
συνεργατική μορφή σε σχέση με εκείνη που έμελλε να αποκτήσει κατά το 19

ο
 και 20

ο
 αιώνα. Ομοίως 

είναι ασαφές αν και κατά πόσο η βιομηχανική καπιταλιστική ανάπτυξη του τύπου που υπάρχει 
σήμερα ήταν προαποφασισμένη από την ιστορία, σκεφτόμενοι ποια ώθηση θα μπορούσε να δώσει 
αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη σε μία πιο δημοκρατική και συνεργατική κοινωνία. 



μικρής κλίμακας, βασισμένο σε μια περιφερειακή οικονομία και διαρθρωμένο σε μια 

ανθρώπινη κλίμακα εξαλείφει αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπό αυτές τις συνθήκες οι 

οικονομικές αποφάσεις τοποθετούνται στα χέρια της κοινότητας, η υλική παραγωγή 

αποκεντρώνεται και τίθεται σε τοπικό επίπεδο και η λαϊκή συνέλευση της τοπικής 

κοινότητας, ασκώντας μία πρόσωπο με πρόσωπο δημοκρατία, αναλαμβάνει την 

πλήρη διεύθυνση της κοινωνικής ζωής. Το μόνο  ζητούμενο είναι αν μία μελλοντική 

κοινωνία θα οργανωθεί γύρω από την τεχνολογία ή το πως η τεχνολογία θα 

οργανωθεί γύρω από αυτή την κοινωνία. Πολλές από τις εναπομένουσες 

συγκεντροποιημένες εγκαταστάσεις, είναι δυνατό να αποκεντρωθούν 

αποτελεσματικά, απλώς φτιάχνοντας μικρότερες και διαμοιράζοντας τη χρήση τους 

ανάμεσα σε αρκετές κοινότητες
51

. Η παραγωγή δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται 

πια ως πηγή κέρδους και πραγματοποίησης συμφερόντων κάποιου μεμονωμένου 

ατόμου. Ουδείς δικαιούται να έχει στην ιδιοκτησία του εκείνα από τα οποία 

εξαρτώνται οι ζωές των άλλων, είτε η εξάρτηση αυτή είναι ηθική είτε κοινωνική, είτε 

οικολογική. Ούτε πάλι έχει το δικαίωμα να σχεδιάζει, να χρησιμοποιεί ή να επιβάλλει 

στην κοινωνία τεχνολογικούς εξοπλισμούς που βρίσκονται σε ατομική ιδιοκτησία, οι 

οποίοι προξενούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και την υγεία του πλανήτη. Οι 

οικονομικές δραστηριότητες δεν είναι ασφαλώς δυνατό να αποκεντρωθούν πλήρως, 

αλλά η πλειονότητα μπορεί σαφώς να αποκλιμακωθεί σε ανθρώπινες και κοινοτικές 

διαστάσεις.  Δεν είναι ότι μας λείπει η ενέργεια αυτή καθ εαυτή, αλλά μόλις τα 

τελευταία χρόνια αρχίσαμε να μαθαίνουμε πως να χρησιμοποιούμε πηγές που είναι 

διαθέσιμες σε σχεδόν απεριόριστες ποσότητες. Εξάλλου ο άνθρωπος μέσα από αυτά 

τα πρωταρχικά στοιχεία ανέπτυξε την αίσθηση εξάρτησης από - και σεβασμού για - 

το φυσικό περιβάλλον, μια εξάρτηση που διατηρούσε τις καταστροφικές του 

δραστηριότητες υπό έλεγχο. Η βιομηχανική επανάσταση και ο αστικοποιημένος 

πολιτισμός που επακολούθησε, συσκότισαν το ρόλο της φύσης στην ανθρώπινη 
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 Ουσιαστικά με την τελειοποίηση της τεχνολογίας του υπολογιστή στις μέρες μας, δεν υπάρχει 
ουσιαστικά καμία βιομηχανία που να μη μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως, αν είμαστε σε θέση να 
επανασχεδιάσουμε το προϊόν, το εργοστάσιο, την παραγωγική διαδικασία και τις μεθόδους 
μετακίνησης των υλικών. Είναι ολοένα και πιο ευδιάκριτη η εποχή όπου με μια ορθολογιστικά 
οργανωμένη οικονομία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν μικρά συσκευασμένα εργοστάσια, χωρίς 
τη παρεμβολή ανθρώπινης εργασίας, όπου οι μόνες εργασίες συντήρησης θα είναι η απλή 
απομάκρυνση κάποιου εξαρτήματος με ελαττωματική λειτουργία και η αντικατάστασή του με ένα 
άλλο. Μία τέτοια τεχνολογία προσανατολισμένη εξολοκλήρου στις ανθρώπινες ανάγκες μας θυμίζει 
πως η βιομηχανική και μεταβιομηχανική επανάσταση, με τις διαδοχικές φάσεις της, που 
συνεχίζονται και στις μέρες μας, δεν είναι ένα μονοδιάστατο γεγονός με περιορισμένες και 
εξειδικευμένες επιπτώσεις στην κοινωνία. 



εμπειρία, εμποδίζοντας τον ήλιο με ένα σάβανο καπνού, μπλοκάροντας τους ανέμους 

με τη μάζα τεράστιων κτιρίων, βεβηλώνοντας τη γη με τη εξάπλωση τερατωδών 

πόλεων.  

Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί -γεωπολιτικές συγκρούσεις- εδώ και πέντε γενιές, 

υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό συνώνυμοι των πολιτικών για το πετρέλαιο.
52

Η 

περιορισμένη γεωγραφικά ύπαρξη και ο έλεγχος των ορυκτών καυσίμων συνέβαλε 

αποφασιστικά στην ανάδειξη ενός συγκεντρωτικού ενεργειακού συστήματος που 

ευνόησε την εμφάνιση συγκεκριμένων κέντρων οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, στη 

βάση του ενεργειακού συγκεντρωτισμού, διαμορφώθηκαν μηχανισμοί επιβολής 

άνισων όρων εμπορίου, οι οποίοι διευκόλυναν τη μεταφορά, τη συσσώρευση και τη 

συγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου στις καπιταλιστικές μητροπόλεις και μάλιστα 

στα ταμεία ελάχιστων γιγαντιαίων υπερεθνικών οικονομικών ομίλων. Αποτέλεσμα 

όλων αυτών είναι η ανθρωπότητα να βρίσκεται σήμερα εγκλωβισμένη σε ένα 

συγκεντρωτικό παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο οικονομίας που παράγει 

πλούτο για λίγους, φτώχεια και εξαθλίωση για τους πολλούς, ενώ συντρέχουν όλες οι 

αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια οικονομία της ισότητας, της καθολικής 

οικονομικής ευημερίας, του ελεύθερου χρόνου, της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης και 

ενός οικουμενικού πολιτισμού. Ένα συγκεντρωτικό, απάνθρωπο και καταστροφικό 

μοντέλο οικονομίας μπορεί να επιβάλλεται πάνω στη δοκιμαζόμενη ανθρωπότητα 

μόνο χάρη στο συγκεντρωτικό ρυπογόνο και κοστοβόρο, αλλά και γι’ αυτό 

κερδοφόρο σύστημα ελέγχου των ενεργειακών πηγών και συνεπώς της παραγωγής 

και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως ο σχεδιασμός και η διατήρηση αυτού 

του συγκεντρωτικού συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

υπαγορεύεται από την έλλειψη ή τη σπανιότητα των πηγών ενέργειας, και σε κάθε 

περίπτωση, σήμερα, δεν υπαγορεύεται από την έλλειψη της αναγκαίας επιστημονικής 

γνώσης και τεχνολογίας που θα μπορούσαν, και σήμερα πράγματι μπορούν, να 

απαλλάξουν την ανθρωπότητα από τη βρώμικη-ρυπογόνο, καταστροφική και 
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 «Εκείνες οι χώρες, εταιρείες και λαοί που πέτυχαν να ελέγξουν τη ροή του πετρελαίου απόλαυσαν 

επίπεδα ευημερίας που δεν έχουν προηγούμενο, ενώ εκείνοι που δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν 

ευνοϊκή πρόσβαση στην πλουτοπαραγωγική πηγή αυτού που οι γεωλόγοι ονόμασαν ‘μαύρο χρυσό’ 

διολίσθησαν ακόμα περισσότερο στη φτώχεια και αποτέλεσαν αντικείμενο όλο και εντονότερης 

εκμετάλλευσης και περιθωριοποίησης», Jeremy Rifkin 



ιδιοτελή ενεργειακή εξάρτηση
53

. Η μελέτη του σχεδιασμού των συγκεντρωτικών 

ενεργειακών συστημάτων αποκαλύπτει πως «τα συστατικά μέρη των τεχνολογικών 

συστημάτων είναι τεχνουργήματα κοινωνιολογικά δομημένα. Τα άτομα που 

σχεδιάζουν συστήματα παραγωγής ηλεκτροφωτισμού και ενέργειας, εφευρίσκουν και 

αναπτύσσουν όχι μόνο γεννήτριες και γραμμές μεταφοράς, αλλά επίσης τέτοιου 

είδους μορφές οργανώσεων όπως βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρισμού και 

κεφαλαιουχικές εταιρίες κοινής εκμετάλλευσης»
54

.  

Το κοινωνικό όραμα
55

 της καθαρής, αποκεντρωμένης και φτηνής ηλεκτρικής 

ενέργειας ξαναζωντανεύει σήμερα χάρη στην πρόοδο των επιστημών και της 

τεχνολογίας, με την οποία λύνονται το ένα μετά το άλλο τα τεχνικά προβλήματα που 

εμπόδιζαν την πραγματοποίησή του. Σήμερα η καθαρή, αποκεντρωμένη και φτηνή 

ηλεκτρική ενέργεια είναι μια επιστημονικοτεχνική πραγματικότητα, με την οποία 

μπορούμε να απαλλαγούμε από το σημερινό συγκεντρωτικό εξουσιαστικό ενεργειακό 

μοντέλο, που είναι πανάκριβο, αναποτελεσματικό και καταστρέφει ανεπανόρθωτα 

τον πλανήτη μας. Είναι εφικτό να ζήσουμε σ’ έναν κόσμο με άφθονη, φθηνή και 

καθαρή ενέργεια, χωρίς πετρέλαιο και βρώμικα καύσιμα. Γίνεται προφανές πως η 

δυνατότητα να προσφέρει η ανθρωπότητα στον εαυτό της ως αποτέλεσμα των 

αμέτρητων αγώνων και θυσιών της άφθονη, καθαρή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, 

αποσταθεροποιεί το υφιστάμενο ενεργειακό και κοινωνικοοικονομικό σύστημα και 

συνεπώς την εξουσία όσων κερδοσκοπούν σε βάρος της. Το οικονομικό σύστημα που 

έχει οικοδομηθεί πάνω στα ορυκτά καύσιμα βρίσκει τον τρόπο να ποδηγετεί τη 

θεωρητική και την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και να εμφανίζει την ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές ως τεχνικά αδύνατη και οικονομικά ασύμφορη. Η αλλαγή 

του ενεργειακού μοντέλου της ανθρωπότητας είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα κοινωνικό 

και συνεπώς πολιτικό, και ταυτίζεται με την ύπαρξη ή την ανατροπή του 

καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και συνεπώς της οικονομίας και 
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 Λάμπος Κώστας, Άμεση Δημοκρατία και Αταξική Κοινωνία. Η μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας 

προς την κοινωνική ισότητα και τον Ουμανισμό, 2012 

54
 Hughes Thomas P., Η Εξέλιξη των Μεγάλων Τεχνολογικών Συστημάτων 

55
 Όραμα και για πολλούς ανυπότακτους επιστήμονες, με κορυφαίους τον Νίκολα Τέσλα της 

«ελεύθερης ενέργειας», και τον Βίλχελμ Ράιχ της «παγκόσμιας ενέργειας». 



της κοινωνίας
56

. 

Το να επαναφέρουμε τον ήλιο, τον άνεμο, τη γη, τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας 

μέσα στη μοναδικότητα της κοινότητας, θα ήταν μια επαναστατική ανανέωση των 

δεσμών του ανθρώπου με τη φύση με οικολογικό χαρακτήρα. Με την ανάπτυξη της 

αληθινής αίσθησης της περιφερειακότητας κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή θα εύρισκε 

τη θέση της σε μία φυσική, σταθερή ισορροπία, μια οργανική ενότητα των 

κοινωνικών, τεχνολογικών και φυσικών στοιχείων. Η ελεύθερη κοινότητα θα ήταν σε 

θέση να ανακλιμακώσει το ρυθμό ζωής και εργασίας του ανθρώπου, την 

αρχιτεκτονική και τα συστήματα μεταφοράς σε ανθρώπινες διαστάσεις. Ένα αυστηρό 

υψηλό στάνταρ εξαιρετικότητας θα αντικαταστήσει τα αυστηρώς ποσοτικά κριτήρια 

παραγωγής που επικρατούν σήμερα,  ένας σεβασμός για τη διάρκεια των αγαθών και 

τη συντήρηση των πρώτων υλών θα αντικαταστήσει τα ευτελή, ψιλικατζίδικα, 

μπακάλικα κριτήρια που έχουν συνέπεια την προσχεδιασμένη φθορά των προϊόντων 

και μια αναίσθητη καταναλωτική κοινωνία. Η κοινότητα θα γίνει ένας όμορφα 

διαπλασμένος χώρος ζωής, μια αναζωογονητική πηγή κουλτούρας και μια βαθειά 

προσωπική, συνεχώς τροφοδοτούσα πηγή ανθρώπινης αλληλεγγύης. Η τεχνολογία -

το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η κοινωνία για να διατηρήσει την 

ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη και το είδος της τεχνολογίας που υπονομεύει και τα 

δύο- είναι ένα από τα μείζονα σημεία επαφής ανάμεσα στις κοινωνικές και τις 

οικολογικές αξίες. Τώρα που συντελούνται σαρωτικές οικολογικές διαδικασίες 

υποβάθμισης, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τεχνολογίες που βλάπτουν αλόγιστα τα 

ανθρώπινα όντα εξίσου με τον πλανήτη και είναι εξίσου δύσκολο να σκεφτούμε μία 

βλάβη που θα προκληθεί στο ένα χωρίς να προκληθεί ταυτόχρονα και στο άλλο. Δεν 

είναι μόνο το οικολογικό ενδιαφέρον, αλλά και το ανθρώπινο ατομικό συμφέρον που 

απαιτεί να κινηθούμε προς οικολογικές τεχνολογίες και να κάνουμε την τεχνολογική 

αλληλεπίδρασή μας με τη φύση δημιουργική και όχι καταστροφική
57

. 
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4. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο συνεταιρισμός είναι μια «αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία συνεταιρίζονται 

οικειοθελώς, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κοινές τους οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά 

διοικούμενης επιχείρησης
58

»  

 Ένας συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

 Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή: Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές ενώσεις, 

ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 

τους και να αποδεχτούν με προθυμία τις ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του 

μέλους, χωρίς έμφυλες, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές και θρησκευτικές 

διακρίσεις.  

 Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη: Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές 

οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι άνδρες και 

γυναίκες που εκλέγονται ως αιρετοί αντιπρόσωποι λογοδοτούν στα μέλη. Στους 

πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τα μέλη  έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (ένα μέλος, 

μία ψήφος) και οι συνεταιρισμοί σε ανώτερα επίπεδα επίσης οργανώνονται με 

δημοκρατικό τρόπο. 

 Οικονομική συμμετοχή μελών: Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και ελέγχουν 

δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Τουλάχιστον μέρος του κεφαλαίου 

αποτελεί κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν  

περιορισμένη ή καθόλου απόδοση για το κεφάλαιο που καταβάλλουν ως προϋπόθεση 

για την εγγραφή τους (συνεταιριστική μερίδα). Τα μέλη κατανέμουν τα πλεονάσματα 

σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις: για την ανάπτυξη του 

συνεταιρισμού, πιθανώς με τη δημιουργία αποθεματικών εκ των οποίων τουλάχιστον 

ένα μέρος είναι αδιαίρετο, για την ωφέλεια των μελών ανάλογα με τις συναλλαγές 

τους με το συνεταιρισμό και για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που 

εγκρίνονται από τα μέλη. 

 Αυτονομία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις 

αυτοβοήθειας, οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους. Σε περίπτωση που συνάψουν 
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συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αν 

αυξήσουν το κεφάλαιό τους από εξωτερικές πηγές, το πράττουν με τρόπο που να 

διασφαλίζει το δημοκρατικό έλεγχο των μελών και τη διατήρηση της αυτονομίας του 

συνεταιρισμού. 

 Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση 

και κατάρτιση στα μέλη τους, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τα διοικητικά στελέχη 

και τους/τις εργαζόμενους/ες ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Επίσης, ενημερώνουν το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους/τις 

νέους/νέες και τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, για τη φύση και τα 

οφέλη του συνεργατισμού. 

 Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς: Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν τα μέλη τους 

περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα όταν 

συνεργάζονται σε τοπικά, περιφερειακά και διεθνή δίκτυα. 

 Ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται με στόχο τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία εδράζονται μέσα από στρατηγικές που 

εγκρίνονται από τα μέλη τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Γ.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που 

αφορά στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών 

Κοινοτήτων – Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα 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. Σύμφωνα με αυτή: 

 

 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. 

 Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο, οι Ε.Κοιν. διέπονται 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) όπως ισχύει. 

 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. 

 

 

 

 



2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας 

δικαιούνται να παράγουν, καταναλώνουν, αποθηκεύουν και πωλούν ενέργεια από 

ΑΠΕ (μέσω σχετικών Συμβάσεων Πώλησης), χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες 

διαδικασίες και χρεώσεις, οι οποίες δεν αντανακλούν το κόστος παραγωγής. (Άρθρο 

22(νέο) recast Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC) 

 Κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να είναι ΜΜΕ ή μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός, οι μέτοχοι ή τα μέλη των οποίων συνεργάζονται στην παραγωγή, 

διανομή, αποθήκευση ή προμήθεια της ενέργειας και πληρούν τουλάχιστον 4 από τα 

επόμενα κριτήρια 

-οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές συμπεριλαμβανομένων 

των δημοτικών αρχών ή ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. 

-τουλάχιστον το 51% των μετόχων ή μελών με δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά 

πρόσωπα. 

-τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή των δικαιωμάτων συμμετοχής στη κοινότητα 

είναι ιδιοκτησία των τοπικών μελών δηλαδή, αντιπρόσωποι των τοπικών δημοσιών 

και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονομικών συμφερόντων ή πολίτες οι οποίοι έχουν άμεσο 

συμφέρον στις δραστηριότητες της κοινότητας και στις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων αυτών. 

-τουλάχιστον το 51% των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο ή των οργάνων 

διοίκησης της κοινότητας κρατούνται από τοπικά μέλη δηλαδή, αντιπρόσωποι των 

τοπικών δημοσιών και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονομικών συμφερόντων ή πολίτες οι 

οποίοι έχουν άμεσο συμφέρον στις δραστηριότητες της κοινότητας και στις 

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών. 

-η κοινότητα δεν έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 18 MW ισχύος από ΑΠΕ για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας καθώς και 

ενέργειας για χρήση στις μεταφορές, ως ετήσιος μέσος όρος τα προηγούμενα 5 έτη. 

Δυνατότητες: 

 

•Ενοικίαση και διαχείριση δικτύων διανομής (ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας) 

•Πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά ενέργειας και να έχουν ρόλους: καταναλωτή, 

παραγωγού, διαχειριστή δικτύου διανομής, και aggregator και να απολαμβάνουν τα 



αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς διακρίσεις.( Άρθρο 16recast 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/EC, Τοπικές ενεργειακές κοινότητες) 

 

Μπορούν να συμμετέχουν: 

 φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 

 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

 Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της 

Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών 

 Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της 

Ε.Κοιν. 

 

Κριτήρια εντοπιότητας: 

Τουλάχιστον το 51% 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 

περιφέρειας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της 

περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. 

 

Διαδικασία Σύστασης Ε.Κοιν. : 

1. Τήρηση Διαδικασίας Ίδρυσης Αστικού Συνεταιρισμού 

Υπογραφή από τα μέλη 

Προσκομίζεται καταστατικό, συμβολαιογραφικά έγγραφα, καταστατικά νομικών 

προσώπων 

2. Ειρηνοδικείο 

3. Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

και στο Ειδικό Μητρώο Ε.Κοιν. 

 

Συνεταιριστικές μερίδες: 

  Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και 

μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο 

συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που 

μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%. 



 Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο 

ύστερα από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. 

  Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού κεφαλαίου το 

οποίο κατέχει. 

 Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της. 

 

Αντικείμενο Δραστηριότητας : 

 Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της 

περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

 Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή 

βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου 

κλάσματος αστικών αποβλήτων. 

 Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με 

στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών 

καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και 

οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου. 

 Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η 

έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής 

ενέργειας. 

 Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός της 

περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής 

ενότητας. 

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

 Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 

υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων 

βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της 

Ε.Κοιν. 

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

περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 



Η Ε.Κοιν. πρέπει να ασκεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω: 

 Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της 

περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

 Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή 

υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη 

της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς. 

 Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

 Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 

με τους σκοπούς της. 

 Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 

 Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή 

πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής 

κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας 

στις κατοικίες των πολιτών αυτών. 

 

Οικονομικά Κίνητρα & Μέτρα Στήριξης 

 Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

που ισχύει κατά το χρόνο σύστασης της Ε.Κοιν. παραμένει σταθερός για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ετών. Αν μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας, εφαρμόζεται ο 

εκάστοτε μειωμένος συντελεστής. 

 Οι Ε.Κοιν. δύνανται να εντάσσονται στο ν.4399/2016 (Α΄ 117) όπως ισχύει, 

εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του νόμου αυτού για τις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4430/2016 (Α’ 205), καθώς και σε 

άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους. 

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται 

ειδικές προϋποθέσεις και όροι προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις 



ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν. 

  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται 

ειδικές προνομιακές χρεώσεις για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του 

ν.4414/2016 (Α’ 149) από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν. 

 Οι Ε.Κοιν. στις δραστηριότητές των οποίων συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή και 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν ως 

μέλη ΟΤΑ α’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι 

οι εν λόγω σταθμοί Α.Π.Ε. και οι γραμμές σύνδεσης τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, 

απαλλάσσονται από την καταβολή του μέρους του ειδικού τέλους (1,7%). 

 Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους 

διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

προβλέπεται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του ν. 4152/2013 (Α΄107). 

 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΡΑΕ 

για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά 

προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός 

του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων όπως ορίζεται στον Kανονισμό Αδειών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

(Β’ 2373/2011). Επίσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, 

αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

που αφορούν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 

πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Ε.Κοιν. 

 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της 

παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) για σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, οι οποίοι ανήκουν 

σε Ε.Κοιν., μειώνεται κατά 50%. 

 Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν.4001/201 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως «(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή 

είναι Ε.Κοιν. με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ». 



 Με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης των Λειτουργών της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και των αρμόδιων Διαχειριστών δύναται να ορίζονται μειωμένα ποσά των 

εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα μητρώα Συμμετεχόντων στο πλαίσιο 

των σχετικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

(ΗΕΠ) και Διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη 

κριτήρια όπως ο πληθυσμός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφερειακή 

ενότητα της έδρας της Ε.Κοιν. ή και τις όμορες περιφερειακές ενότητες αυτής. 

 Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών 

ανεμογεννητριών από Ε.Κοιν. για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους 

με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 13 

του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) όπως ισχύει. 

 

Χρηματοδότηση – Στήριξη 

 Εξετάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των Ε.Κοιν. 

 Πρόβλεψη χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω ΕΣΠΑ για κάλυψη των start-up costs 

 Πρόβλεψη για ίδρυση Helpdesk – Τηλεφωνική υποστήριξη ενδιαφερομένων 

 Ενδεχόμενη θέσπιση στόχων Ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων σε εθνικό επίπεδο 

στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου 

 Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ δύναται να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις και 

όροι προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016 για σταθμούς Α.Π.Ε. που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν. 

 Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ δύναται να καθορίζονται ειδικές προνομιακές 

χρεώσεις για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του ν.4414/2016 από σταθμούς 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν.  

 Με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης των Λειτουργών της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και των αρμόδιων Διαχειριστών δύναται να ορίζονται μειωμένα ποσά των 

εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα μητρώα Συμμετεχόντων στο πλαίσιο 

των σχετικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

(ΗΕΠ). 

 Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση 

άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. έναντι 



λοιπών αιτήσεων, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί 

εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων. 

 Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν., έναντι 

λοιπών αιτήσεων, για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων που αφορούν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.. 

 Απαλλαγή των Ε.Κοιν. από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους 

διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

προβλέπεται για σταθμούς Α.Π.Ε. (υποπαρ. Ι.2., άρθρου πρώτου ν. 4152/2013) 

 Μείωση κατά 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται στο 

διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη 

Ε.Κοιν. (παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013) 

 Απαλλαγή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη ΟΤΑ α’ 

βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί 

Α.Π.Ε. και οι γραμμές σύνδεσης τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο από την καταβολή 

του μέρους του ειδικού τέλους της παρ. Α.1 του αρ. 25 του ν. 3468/2006, που 

αντιστοιχεί στην περίπτωση (iii) της παρ. Α.3 του ίδιου άρθρου (ποσοστό 1,7% υπέρ 

Ο.Τ.Α.). 

 

 

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

 

Αν για τη χώρα μας οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια πρωτόγνωρη 

πρωτοβουλία, δεν ισχύει το ίδιο και διεθνώς, καθώς η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι 

πλούσια και από εκεί μπορούν να αντληθούν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα που 

μπορούν να αποτελέσουν και «οδηγούς» για την εν Ελλάδι πορεία των ενεργειακών 

συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 2015, o 

αριθμός των ενεργειακών συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην Ευρώπη ξεπερνούσε 

τις δύο χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες να έχουν προχωρήσει 

μέσω τέτοιων σχημάτων σε από κοινοί επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση από τις 

μη ανανεώσιμες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την απανθρακοποίηση και τη 

δημιουργία εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας που απομακρύνει τη λύση 

της πυρηνικής ενέργειας. 

Από το 1882 στις ΗΠΑ, που ο Τόμας Έντισον έθεσε σε λειτουργία ένα σύστημα 



διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με την κατασκευή μονάδας παραγωγής επί της Οδού 

Pearl, η οποία προμήθευε 59 πελάτες στο άνω τμήμα του Μανχάταν με συνεχές 

ρεύμα, τάσης 110 volt, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν με μια 

συγκεντρωτική δομή μεταφέροντας την ενέργεια που παράγεται στους μεγάλους 

σταθμούς παραγωγής στους βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές μέσω 

γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και γραμμών διανομής μέσης και χαμηλής τάσης. 

Αυτού του είδους η οργάνωση εδραιώθηκε χάρη στις "οικονομίες κλίμακας" που 

προσφέρει, μέσω της συγκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας στα σημεία που 

διατίθενται οι πρωτογενείς ενεργειακοί πόροι, όπως είναι ο άνθρακας και τα μεγάλα 

ποτάμια. Είναι γεγονός ότι αυτή η παραδοσιακή μορφή οργάνωσης υπηρέτησε άριστα 

τις ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας για πολλά χρόνια, ωστόσο τα δεδομένα και οι 

απαιτήσεις έχουν σταδιακά αλλάξει.  

 

- Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως άλλωστε καταδεικνύουν τα 

σοβαρότατα κλιματικά φαινόμενα, επιβάλλει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα που οφείλονται στην θερμική παραγωγή ενέργειας.   

- Η αυξανόμενη ανάγκη των βιομηχανικών και οικιακών πελατών για αξιόπιστη και 

υψηλής ποιότητας ηλεκτρική ενέργεια προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της 

"ψηφιακής" οικονομίας. 

- Η ανάγκη ενίσχυσης ή και αντικατάστασης των «γηρασμένων» υποδομών 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής του συστήματος ενέργειας, η οποία συνεπάγεται 

μεγάλα κόστη. 

- Η πρόοδος των τεχνολογιών της διεσπαρμένης παραγωγής και των  συστημάτων 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που προσφέρουν ευκαιρίες μείωσης κόστους και 

δραστικού μετασχηματισμού των ενεργειακών συστημάτων. 

Την ίδια στιγμή αμφισβητείται η βασική φιλοσοφία της ανάπτυξης του συστήματος 

με βασικά χαρακτηριστικά την συγκεντρωμένη παραγωγή και τις  μεγάλες γραμμές  

μεταφοράς λόγω των οικονομιών κλίμακας. Η σημαντική εξάπλωση της 

διεσπαρμένης παραγωγής, κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργεί σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά, όπου διατίθενται 

ανεξάντλητοι ενεργειακοί πόροι (άνεμος, ήλιος, κλπ), καθώς και η δυνατότητα των 

καταναλωτών να επιλέγουν πιο "καθαρές" και ευέλικτες  ενεργειακές λύσεις, 

συνθέτουν μια εναλλακτική φιλοσοφία ανάπτυξης και λειτουργίας των σύγχρονων 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να μελετηθεί 



προσεκτικά, ώστε να αξιολογηθεί σε ποιό βαθμό μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών μας με περισσότερο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο. 

Την αρχική ώθηση στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων διεσπαρμένης 

παραγωγής έδωσαν τα ελκυστικά οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν στις περισσότερες 

χώρες της Ευρώπης, όπως οι  εγγυημένες σταθερές τιμές πώλησης της παραγόμενης 

ενέργειας (feed-in tariffs), φορολογικά κίνητρα, κλπ.  Μετά την αρχική διείσδυση σε 

αρκετές χώρες, τα κίνητρα αυτά έχουν εξορθολογιστεί  ή αντικατασταθεί σταδιακά 

από άλλα μέτρα, όπως το σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού «net-metering» που 

αποσκοπεί στην προώθηση της αυτο-κατανάλωσης της ενέργειας που παράγεται από 

τις τοπικές μονάδες παραγωγής και την τροφοδότηση του δικτύου με την 

πλεονάζουσα - μη καταναλισκόμενη τοπικά ενέργεια. Ωστόσο, χάρη στη ραγδαία 

μείωση του κόστους κεφαλαίου για τα συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής, ιδίως 

για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, η ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής 

αναμένεται να συνεχιστεί, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερες επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα. Η 

τοπική αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, τάση η 

οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με τη σταδιακή μείωση του κόστους των 

συσσωρευτών (μπαταριών) και την διάδοση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, 

αποτελεί μία ακόμη τεχνολογική επιλογή, η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα στην  λειτουργία του δικτύου διανομής.   

Με την βοήθεια των τεχνολογιών αυτών οι πελάτες, βιομηχανικοί και οικιακοί, είναι 

πλέον σε θέση να είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές (consumers) και παραγωγοί 

(producers), ένας ρόλος που είναι γνωστός ως «prosumer». Παράλληλα με την 

βοήθεια των έξυπνων μετρητών, οι prosumers μπορούν να πληροφορούνται άμεσα 

για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν και δεδομένων κάποιων κινήτρων, να 

συμμετέχουν ενεργά στην αύξηση της αποδοτικότητας του δικτύου, στην μείωση του 

λειτουργικού τους κόστους και στην υιοθέτηση ενεργειακών συμπεριφορών φιλικών 

προς το περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μοντέλο κτηρίων με 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας (Zero-Net-Energy), δηλαδή κτήρια των οποίων η 

ενεργειακή κατανάλωση εξισορροπείται σε κάποιο βάθος χρόνου με την παραγωγή 

ενέργειας από τις δικές του μονάδες. Αυτό το μοντέλο είναι σήμερα ευρέως αποδεκτό 

και υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για την ευρεία εφαρμογή του, όπως φαίνεται και 

σε  προδιαγραφές ανέγερσης νέων κτηρίων σε διάφορες χώρες. 

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται καθαρά στις πρόσφατες προτάσεις της 

Ευρωπαικής Επιτροπής για την τροποποίηση των κανόνων της αγοράς ηλεκτρικής 



ενέργειας με τίτλο “Clean Energy for All”, γνωστό και ως Winter package. Σύμφωνα 

με αυτές, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία: 

 

ι) θα χαρακτηρισθεί από ευέλικτη αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

ιι) θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να μειώσουν 

τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της συμμετοχής τους στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. μέσω της διαχείρισης της ζήτησης), της αυτοπαραγωγής 

και ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση αυτής. 

 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Winter Package στις ενεργειακές κοινότητες. Οι 

πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 

αποτελούν νέο φαινόμενο στην Ευρώπη (στην Ολλανδία ενεργειακές κοινότητες 

αιολικής ενέργειας εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του 1980, στη Γερμανία υπάρχουν 

πάνω από έναν αιώνα, στη Δανία λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1970 (εποχή 

της πετρελαϊκής κρίσης) περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης και συνεταιρισμοί 

παραγωγής αιολικής ενέργειας), ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αξιοσημείωτη αύξηση ανάλογων δραστηριοτήτων. 

Η εμφάνιση και η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ενεργειακών κοινοτήτων 

συνδέεται με συγκεκριμένα ιστορικά, κοινωνικά γεγονότα και συγκεκριμένες 

οικονομικές συγκυρίες. Χαρακτηριστικά η περίοδος πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, εμφανίζεται στη Γερμανία ένα μεγάλο κύμα συνεταιρισμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, που συγκεντρώνονται κυρίως σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης 

που ξεκίνησε το 1929 και της απουσίας οικονομικού κέρδους από την παραγωγή 

ηλεκτρισμού σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Γερμανίας, ώστε να 

ενδιαφερθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο. Έτσι στη Γερμανία κατά την περίοδο του 1895 

έως και το 1932, δημιουργούνται περί τους 6.000 συνεταιρισμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, η πετρελαϊκή κρίση του 1973, κατέδειξε το 

υψηλό ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης της γηραιάς ηπείρου από τις εισαγωγές 

πετρελαίου. Είναι η στιγμή που ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

αναβαθμίζεται στην πολιτική ατζέντα των Ευρωπαίων, καθώς και επιστημονικό 

πεδίο. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη 

Γερμανία και τη Δανία. Σε αυτή τη συγκυρία, το παράδειγμα της Δανίας είναι 



ιδιαιτέρως εντυπωσιακό όπου στην περιοχή Ulfborg, από τις 29 Μαΐου του 1975, 

πάνω από 400 πολίτες εργάζονται από κοινού για 3 χρόνια για να κατασκευάσουν την 

μεγαλύτερη για την εποχή ανεμογεννήτρια στον κόσμο με το όνομα Tvindkraft.Ήταν 

το πρώτο βήμα για την μελλοντική ανάπτυξη του τομέα των αιολικών στη Δανία, 

όπου ο συνεργατισμός συνδέεται με την τεχνολογική καινοτομία, ειδικότερα στην 

κατασκευή ανεμογεννητριών. Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, αφύπνισε 

πολλούς πολίτες και έδωσε ώθηση στην ανάδυση ενός κύματος κινημάτων πολιτών 

που στη συνέχεια, οδήγησε στη δημιουργία ΕΚΟΙΝ στην Ευρώπη, όπως τη 

δημιουργία του REScoop,τηςEcopower από το Βέλγιο και της EWG 

(ElektrizitatsWerkeSchonau) στη Γερμανία.Η EWG (ElektrizitatsWerkeSchonau), 

ιδρύθηκε το 1991 και μετατράπηκε σε ΕΚΟΙΝ το 2009. Το 2015 απαριθμούσε 2.000 

μέλη και επενδύει αποκλειστικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Από το 2000 μέχρι σήμερα παρατηρείται μια «έκρηξη» συνεταιρισμών και πλέον που 

η ενεργειακή μετάβαση κατέχει σημαντική θέση στο δημόσιο διάλογο και την 

πολιτική σφαίρα σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής είναι πια θέμα ακαδημαϊκών μελετών. Ακόμη η πλήρης 

ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα έδωσε ώθηση στην εμφάνιση εναλλακτικών 

μοντέλων προς την κατεύθυνση του συνεργατισμού. Η οικονομική κρίση που 

ξέσπασε το 2009 ενέτεινε το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη και 

ειδικότερα στις χώρες του Νότου. Κατά συνέπεια πολιτική συμμετοχή των πολιτών 

εν γένει και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. 

 

Με την υποστήριξη της Cooperatives Europe (κοινή πλατφόρμα συνεταιρισμών 

Ευρώπης και μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας ICA) οι 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ΑΠΕ από όλη την Ευρώπη αρχίζουν να συνεργάζονται 

με τη REScoop, την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία συνεταιριστικών επιχειρήσεων ΑΠΕ. 

Στο καταστατικό της, η REScoop συμπεριέλαβε την πρακτική εφαρμογή των 7 

διεθνών συνεταιριστικών αρχών της ICA και πρόσθεσε ορισμένες οικολογικές και 

ηθικές αρχές
59

  

• Εθελοντική, ανοιχτή συμμετοχή 

• Δημοκρατικός έλεγχος των μελών 

• Οικονομική συμμετοχή των μελών 
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• Αυτονομία και ανεξαρτησία 

• Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση 

• Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών 

• Ενδιαφέρον για τις τοπικές κοινότητες
60

 

 

Η Rescoop επιθυμεί: 

• να στηρίξει τις τοπικές πρωτοβουλίες των πολιτών και των κοινοτήτων 

• οικονομικά προσιτή πράσινη ενέργεια για όλους 

• τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή, τη διανομή και την προσφορά ενέργειας 

• την ανταλλαγή εμπειριών 

• μια αμοιβαία πρακτική και οργανωτική υποστήριξη 

• να διερευνήσει τη χρησιμότητα ενός ευρωπαϊκού συνεταιριστικού ταμείου 

επενδύσεων 

• να ασκήσει πιέσεις στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 

αρχές  

 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων Ενεργειακών Συνεταιρισμών 

 

 Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής 

ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ενεργειακό συμψηφισμό εικονικό ή 

μη. 

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

βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 

αποβλήτων 

 Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με συστήματα τηλεθέρμανσης 

για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση 

 Αγορά για τα μέλη αποδοτικών ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 

εγκαταστάσεων 

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

των μελών 

 Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα 
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 Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ εντός της 

περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα 

 

Όμως οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί – κοινότητες μπορούν να συνεισφέρουν στην 

επιτυχία των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, όπως π.χ. 

 

 σε μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, 

αντίστοιχα με το ελληνικό ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 

 στην ευρεία ανταλλαγή συμβουλών και τρόπων για αλλαγή στην καθημερινή 

ενεργειακή συμπεριφορά 

 να βοηθήσουν ευάλωτους και ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές στην 

αποτελεσματική μείωση των λογαριασμών τους 

 να πετύχουν στο να παραμείνει προσιτή η ενέργεια μέσω μαζικής αγοράς ενεργειακά 

αποδοτικά εξοπλισμού με καλύτερες τιμές ή διαπραγμάτευσης καλύτερων 

συμβολαίων με τους προμηθευτές ενέργειας για τα μέλη του συνεταιρισμού 

 να εμπλακούν στην καλύτερη διαχείριση ενέργειας προς όφελος του συνόλου της 

κοινότητας, με πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως οι έξυπνοι μετρητές. 

Συγκεκριμένα: 

 

- Στην Ολλανδία, εκτός από τους παραδοσιακούς συνεταιρισμούς παραγωγής 

αιολικής ενέργειας, υπάρχουν σήμερα πάνω από 200 πρωτοβουλίες πολιτών σε 

τοπικό επίπεδο με αντικείμενο την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων και 55 εγγεγραμμένων ενεργειακών συνεταιρισμών, 

 

- Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 900 «Stadtwerke» (τοπικές εταιρείες θέρμανσης 

και ηλεκτρισμού) με δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτουν ΦΒ 

συστήματα σε στέγες σε δημόσια κτήρια και τοπικά δίκτυα θέρμανσης με καύση 

βιομάζας. Στον τελευταίο σιαγωνισμό για χερσαία αιολικά, το 93% των έργων 

κατακυρώθηκε σε συνεταιρισμούς, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως ένας ενεργειακός 

συνεταιρισμός διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πολλές από αυτές αποτελούν πρότυπα ενεργού συμμετοχής πολιτών και συνεργασίας 

μεταξύ πολιτών και τοπικών κυβερνήσεων. 

 

- Στη Δανία, μεταξύ των πρωτοβουλιών πολιτών περιλαμβάνονται εκατοντάδες 



ενεργειακοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν τοπικά δίκτυα θέρμανσης σε συνδυασμό 

με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικές αλλά και αστικές περιοχές. 

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 300 ενεργοί συνεταιρισμοί παραγωγής αιολικής 

ενέργειας, (με τα τρία τέταρτα των ανεμογεννητριών της χώρας να ανήκουν σε 

τοπικές μονάδες) και 600 συνεταιριστικά σχήματα τηλεθέρμανσης. 

 

-Στο Βέλγιο η Ecopower ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1991. Το σύνολο των 

επενδύσεων της σε υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αιολικά και φωτοβολταικά αγγίζει τα 65 

εκατομμύρια  ευρώ. Είναι ενεργειακός πάροχος από το 2003, απαριθμεί 50 χιλιάδες 

μέλη που έχουν από κοινού 17 α/γ, 322 φ/β εγκαταστάσεις, 3 μικρές υδροηλεκτρικές 

μονάδες, 1 εγκατάσταση συμπαραγωγής και 1 εργοστάσιο pellet. Oι μονάδες αυτές 

παράγουν 55 εκατομμύρια kWh ετησίως και ο συνεταιρισμός παρέχει ηλεκτρική 

ενέργεια στα μέλη του σε χαμηλές τιμές. και καλύπτει το 1,5% της αγοράς. Ένα 

ποσοστό των κερδών της Ecopower επανεπενδύεται, κυρίως χρηματοδοτεί 

εγχειρήματα που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, και το υπόλοιπο διανέμεται 

στα μέλη. Στο γαλλόφωνο τμήμα της χώρας το πλαίσιο ανάπτυξης αιολικών 

προβλέπει στο 24,99% τη συμμετοχή των πολιτών σε μελλοντικά αιολικά έργα και 

στο 24,99% τη συμμετοχή των δήμων.  

 

- Στην Σκωτία η κυβέρνηση υποστηρίζει τις ενεργειακές κοινότητες, θέτοντας στόχο 

για 500MW ΑΠΕ από πολίτες (επετεύχθη το 2015). Παράλληλα θεσμίστηκαν 

CARES fund για να υποστηρίξουν την εκκίνηση νέων ενεργειακών συνεταιρισμών 

(REScoops). Το ταμείο παρέχει δάνεια για τη χρηματοδότηση μελετών που εξετάζουν 

πιθανά έργα. Εάν αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι ένα έργο δεν είναι βιώσιμο, η 

κοινοτική ομάδα δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα. 

 

- Η Δανία αποτελεί την απόδειξη ότι η κοινωνική συμμετοχή και δυναμική μπορεί να 

συμβαδίσει και να ενισχύσει την καινοτομία. Οι δέκα από τις αιολικές τουρμπίνες του 

εμβληματικού αιολικού πάρκου Middelgrunden που αποτελεί ορόσημο της 

Κοπεγχάγης, της πρωτεύουσας της Δανίας, είναι κτήμα ενεργειακής 

κοινότητας/συνεταιρισμού της Δανίας.  Η ενεργειακή κοινότητα Middelgrunden 

απαριθμεί 8.552 μέλη τα οποία υπογραμμίζουν την αξία της συμμετοχής στην 

κοινότητα, αισθάνονται περήφανοι για τη συμμετοχή τους. Το καθαρό χρηματικό 

κέρδος των μελών από τη συμμετοχή τους είναι της τάξεως του 3-4% του 



επενδυτικού κεφαλαίου, ακόμη υψηλότερο από το επιτόκιο των τραπεζών. Το πλέον 

σημαντικό είναι η αξία καθεαυτή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε 

εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κοινωνικές αξίες δηλαδή και όχι 

αποκλειστικά χρηματικές απολαβές. Κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 

1970 ιδρύθηκαν πολλές Ενεργειακές Κοινότητες και μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 

των πολιτών άρχισε να γίνεται μέλος ΕΚΟΙΝ. Ήδη το 2001, πάνω από 150.000 

οικογένειες στη Δανία συμμετείχαν σε Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς. 

 

-Στη Γαλλία 60 ενεργειακοί συνεταιρισμοί (REScoops) ή κοινοτικές ενεργειακές 

πρωτοβουλίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μετά την αλλαγή του 

νομοθετικού πλαισίου, με τον Enercoop, να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής 100% 

ανανεώσιμης ενέργειας με 18.000 μέλη και 30.000 καταναλωτές. Είναι δίκτυο 10 

συνεταιρισμών, με 100 υπαλλήλους, 25εκ.€ κύκλο εργασιών και 5εκ.€ 

συνεταιριστικό κεφάλαιο. 

 

-Στην Ιταλία ενεργειακοί συνεταιρισμοί έχουν ιδρυθεί κυρίων στην περιοχή των 

Βόρειων Άλπεων, με μερικές από αυτές να μετρούν μέχρι και εκατό χρόνια. Πολλές 

REScoops παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με υδροηλεκτρικές μονάδες και σε πολλές 

περιπτώσεις, κατέχουν και διαχειρίζονται το τοπικό δίκτυο διανομής. Αυτές έχουν 

ομαδοποιηθεί υπό τη Südtiroler Energie Verband. Ο πρώτος συνεταιρισμός 

προμήθειας πράσινης ενέργειας δημιουργήθηκε πρόσφατα με το ελκυστικό όνομα: "È 

Nostra", που σημαίνει "είναι η ενέργειά μας". 

 

-Στην Ολλανδία δραστηριποιούνται 110 ενεργειακοί συνεταιρισμοί. Οι πολίτες που 

εγκαθιστούν από κοινού μέσω μιας RESCoop προς όφελος μια υποδομής που 

βρίσκεται σε περιοχή με τον ίδιο με αυτούς ταχυδρομικό κωδικό πληρώνουν το 

λογαριασμό τους, μετά από συμψηφισμό και με φορολογική ελάφρυνση (0,09€/kWh) 

Διάφορες REScoops έχουν συγκεντρωθεί υπό τη REScoopNL, την ολλανδική 

ομοσπονδία REScoop. 

 

-Στην Ισπανία η ισπανική Somenergia. Το όνομα Somenergia, μεταφράζεται σε 

είμαστε ενέργεια, είμαι ενέργεια και είναι η μόνη ΕΚΟΙΝ που υπάρχει στην Ισπανία. 

Οι κεντρικοί στόχοι της Somenergia είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού κινήματος 

που θα μπορούσε να σπάσει το ολιγοπωλιακό μοντέλο του ενεργειακού συστήματος 



και να ενισχύσει τη ζήτηση πράσινης ενέργειας. Η πρωτοβουλία δημιουργίας της 

Somenergia ξεκίνησε με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Ζιρόνα, αλλά 

σύντομα εξαπλώθηκε στην περιοχή της  Καταλονίας. Το 2016, έφτασε τα 27.000 

μέλη και κάλυψε 37.000 πελάτες και μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές 

ανάγκες 3.200 οικογενειών. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπάρχει πια πλαίσιο 

στήριξης για τις ΑΠΕ και ως απάντηση στην έλλειψη στήριξης, η SOM Energia 

ξεκίνησε την εκστρατεία "Generation kWh", στην οποία τα μέλη καλούνται να 

παράσχουν δάνειο μηδενικού επιτοκίου. Στη συνέχεια τα χρήματα χρησιμοποιούνται 

για τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ και τα μέλη μπορούν στη συνέχεια να 

αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή κόστους για τουλάχιστον 20 έτη. 

 

 

4. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ P2P  

 

Η εφαρμογή των δικτύων peer to peer στον τομέα του ενεργειακού ανεφοδιασμού, 

είναι η διαδικασία ανάπτυξης ενός κοινοτικού δικτύου στις γειτονιές μιας πόλης. 

Ουσιαστικά, είναι ένα μικροδίκτυο, δηλαδή μία ομάδα διασυνδεδεμένων φορτίων και 

πηγών ανανεώσιμης ενέργειας με σαφή και καθορισμένα ηλεκτρικά όρια που 

λειτουργεί ως μία ενιαία ελεγχόμενη οντότητα και που μπορεί να συνδέεται και 

αποσυνδέεται από αυτό. Το δίκτυο αυτό απαρτίζεται από διαδικτυακά συστήματα 

ελέγχου, μετατροπείς, αποθηκευτικές μπαταρίες λιθίου και έξυπνους ηλεκτρικούς 

μετρητές. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι μία μορφή παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που 

μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από το παραδοσιακό, κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. 

Μπορεί να επιτρέπει σε γειτονιές, πόλεις, κοινότητες ή οργανισμούς να αναπτύσσουν 

τις δικές τους πηγές ενέργειας καθώς και τα δικά τους συστήματα αποθήκευσης, να 

διανέμουν την ενέργεια αυτή και ακόμα και να πωλούν το πλεόνασμα ισχύος σε 

τοπικές υπηρεσίες. Η βάση δεδομένων του είναι μία διαδικτυακή βιβλιοθήκη που 

χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογραφίας για να αποθηκεύει δεδομένα ενέργειας με 

ένα τρόπο που είναι φτηνός και διατηρεί την αυθεντικότητά τους. 

Στα δίκτυα αυτά οι χρήστες μπορούν να μοχλεύουν τοπικές πηγές ενέργειας και να 

διανέμουν την ενέργεια αλλά και να τις διαχειρίζονται. Οι χρήστες αυτοί παραμένουν 

διασυνδεδεμένοι και στο κανονικό δίκτυο , αλλά αν αποσυνδεθούν από αυτό λόγω 

κάποιας έκτακτης ανάγκης, μπορούν να λαμβάνουν τοπική ενέργεια από το 

μικροδίκτυο. 



Η τροφοδότηση του δικτύου γίνεται σε μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους της 

κοινότητας οι οποίοι έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταικά πάνελ στις οροφές των 

κατοικιών τους, οι οποίοι μπορούν να διοχετεύουν στο δίκτυο την ενέργεια από αυτά, 

αποκομίζοντας και οικονομικά οφέλη. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας του 

μικροδικτύου, η οποία ελέγχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στην περιοχή εκεί, θα 

διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία των συναλλαγών στο δίκτυο, 

προστατεύοντας τόσο τους πολίτες οι οποίοι αποτελούν και τους παραγωγούς, αλλά 

και το ίδιο το δίκτυο και τους καταναλωτές. 

Τα δίκτυα αυτά θέτουν μία νέα προσέγγιση στις λειτουργίες των δικτύων που 

υπηρετούν την επίτευξη βιώσιμων, ασφαλών και μικρού κόστους ενεργειακών 

συστημάτων παρέχοντας μακροπρόθεσμη και τοπική ασφάλεια ισχύος για την 

κοινότητα. Τα μικροδίκτυα έχουν την ικανότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα από τα 

μεγαλύτερα ηλεκτρικά δίκτυα κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων ή 

άλλων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, παρέχοντας την υποδομή και τη βάση για 

ανθεκτική, βιώσιμη και αποδοτική παραγωγή ενέργειας.  

Οι στόχοι του ενός μικροδικτύου Ρ2Ρ είναι οι εξής: 

 

 Αύξηση της ποσότητας καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται για την 

κοινότητα από τα ίδια της τα μέλη. 

 Ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου δικτύου από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές που θα 

βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την απόδοση του ηλεκτρικού δικτύου. 

 Διαχείριση των πηγών αυτών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για 

την προστασία της κοινότητας και της τοπικής οικονομίας. 

 Δημιουργία χρηματοοικονομικών κινήτρων και επιχειρηματικών μοντέλων που 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις της κοινότητας για τη μελλοντική τους ενέργεια 

δημιουργώντας ενέργεια και θέσεις εργασίας που τονώνουν την τοπική οικονομία. 

Η συμμετοχή στο δίκτυο αυτό από όλα τα μέλη της κοινότητας είναι αναγκαία για 

την ενίσχυση της ανάπτυξης του, για να συντελέσει στο τέλος σε ένα δίκτυα με 

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τη συνύπαρξη σε αυτό πολλαπλών 

ανανεώσιμων ενεργειακά πηγών όπως της ηλιακής, των μπαταριών και άλλων πηγών. 

Η συνεισφορά του συστήματος του ψηφιακού ενεργειακού νομίσματος είναι ότι η 

τεχνολογία του Blockchain επιτρέπει σε μία ομάδα χρηστών να πραγματοποιούν 

συναλλαγές χωρίς έναν ενδιάμεσο όπως μία τράπεζα ή έναν πάροχο ενέργειας.  



Το Blockchain είναι μία δημόσια πλατφόρμα που καταγράφει όλες τις συναλλαγές με 

ψηφιακά νομίσματα που έχουν πραγματοποιηθεί από τη γέννηση τους. Συνεχώς 

αναπτύσσεται καθώς καινούργια κομμάτια προστίθενται με νέες καταγραφές, 

γραμμικά και με χρονολογική σειρά. Το Blockchain έχει αναλυτικές πληροφορίες για 

όλες τις διευθύνσεις και τις κινήσεις τους από τα πρώτα κομμάτια (blocks) μέχρι τα 

τελευταία που έχουν προστεθεί. Ουσιαστικά αποτελεί την απόδειξη για όλες τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η 

δημιουργία ενός block, εκκινεί η δημιουργία ενός καινούργιου, όχι τυχαία αλλά 

γραμμικά με χρονολογική σειρά έτσι ώστε κάθε block να συνδέεται με το 

προηγούμενο του. Σε σύγκριση με το συμβατικό πραγματικό τραπεζικό σύστημα, το 

Blockchain είναι σαν ένα πλήρες ιστορικό τραπεζικών συναλλαγών. Με βάση το 

πρωτόκολλο του Bitcoin, η βάση δεδομένων είναι κοινόχρηστη για όλους όσους 

συμμετέχουν στο σύστημα. Έτσι μπορεί να παρέχει πληροφορίες για γεγονότα όπως 

πόση αξία άνηκε σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση ανά πάσα στιγμή του παρελθόντος. 

Το ζήτημα είναι πως η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται για τον τομέα της ενέργειας.
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Το πρωτόκολλο Blockchain καταργεί τη συσσώρευση των χρημάτων και την 

εκτέλεση συναλλαγών από κεντρικούς φορείς, όπως είναι οι τράπεζες και αντί αυτού 

καθιστά δυνατή την εκτέλεση τους αποκλειστικά μεταξύ χρηστών (peer to peer). Όσο 

για την επικύρωση των συναλλαγών, αυτή πραγματοποιείται από το σύνολο των 

χρηστών, οι οποίοι έχουν πλήρη πρόσβαση στα λογιστικά έγγραφα από την απαρχή 

της σύστασης του νομισματικού συστήματος. Ξεκινώντας από ένα αρχικό block που 

ορίζει την κατανομή ορισμένων χρηματικών μονάδων (Genesis Block) οι συναλλαγές 

συσσωρεύονται σε νέα blocks, τα οποία αφού επικυρωθούν από την πλειοψηφία της 

κοινότητας των χρηστών ως έγκυρα συνδέονται με το αμέσως προηγούμενο block . 

Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης διαφάνεια των συναλλαγών και, υποθέτοντας τίμιους 

χρήστες, η αποφυγή λογιστικών λαθών ή παρατυπιών στις συναλλαγές. Ακόμα όμως 

και με συμμετοχή χρηστών που έχουν πρόθεση να επηρεάσουν κερδοσκοπικά το 

αποτέλεσμα απαιτείται η συγκέντρωση ασύμφορα πολλών πόρων για να καταφέρουν 

να αντισταθούν ενάντια στην επικρατούσα άποψη του τεράστιου πλήθους των 

υπολοίπων χρηστών. Έτσι τίθενται τα θεμέλια για ένα αποκεντρωμένο και ασφαλές 
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νομισματικό σύστημα.
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Η τεχνολογία αυτή ουσιαστικά επιτρέπει να μοιράζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο όχι 

μόνο αρχεία και μηνύματα αλλά οτιδήποτε αξίας όπως συναλλαγές αποκόπτοντας 

ενδιάμεσους και ενισχύοντας την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, κάθε συναλλαγή 

μετατρέπεται σε μία αλυσίδα από ασφαλή κομμάτια, καθένα από τα οποία 

καταγράφεται. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι χρήστες του Μικροδικτύου μπορούν να 

ανταλλάσουν και να εμπορεύονται ποσότητες πράσινης ενέργειας χωρίς ενδιάμεσους. 

Οι τιμές ορίζονται από αυτοματοποιημένες δημοπρασίες προσανατολισμένες προς 

την ανώτερη τιμή ανά κιλοβατώρα που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει. 

Οι ενεργειακές πλατφόρμες P2P (Peer to Peer) προχωρούν ένα βήμα μπροστά, με 

σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να καταχωρούν και να 

αγοράζουν απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η ολλανδική εταιρεία 

Vandebron («από την πηγή»)  δημιούργησε μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα 

στους ενδιαφερόμενους να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από κάποιον 

τοπικό παραγωγό που διαθέτει το πλεόνασμα της παραγωγής του από φωτοβολταικά 

ή από εγκαταστάσεις παραγωγής από βιοαέριο. Ο σχετικός ιστότοπος φιλοξενεί 

πλήθος παραγωγών με φωτογραφίες και σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων 

τους, καθώς και τις προσφερόμενες τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

καταναλωτές να επιλέξουν όποιον παραγωγό επιθυμούν. Σε ένα άλλο παράδειγμα, η 

εταιρεία Mosaic με έδρα την Καλιφόρνια, προσφέρει σε  ιδιώτες μικροεπενδυτές μια 

πλατφόρμα δανεισμού P2P για τη χρηματοδότηση έργων παραγωγής από ΑΠΕ, π.χ. 

από Φωτοβολταικά  σε στέγες  σχολείων. Οι επενδυτές μοιράζονται τα έσοδα από την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και τα συμψηφίζουν με τις χρεώσεις στους 

λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτού του είδους 

αποκεντρωμένες αγορές προϊόντων από διεσπαρμένους ενεργειακούς πόρους, 

προσφέρουν νέα μοντέλα και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και τεράστιες 

δυνατότητες εξέλιξης του τομέα ενέργειας σε μια ευρεία πλατφόρμα συμμετοχικής 

οικονομίας. 
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Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – PROSUMER 
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H ιδιοπαραγόμενη, άμεσα χρησιμοποιούμενη ή εμπορευόμενη στην κοινότητα 

ενέργεια των λεγόμενων «παραγωγών-καταναλωτών» (prosumers) – δηλαδή 

παραγωγών (producers) και καταναλωτών (consumers) ταυτόχρονα– θα αποτελέσει 

βασικό στοιχείο του μελλοντικού αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος. Η 

ενεργειακή πολιτική των τελευταίων χρόνων μπορεί να εθελοτυφλεί απέναντι στην 

τάση για παραγωγή-κατανάλωση. Το ότι αυτή η τάση θα καθορίσει το μέλλον, 

αποτελεί εδώ και καιρό κοινό τόπο στη νέα βιομηχανία παραγωγής ενέργειας
63

.  

Με άλλα λόγια, το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος θα χαρακτηρίζεται από 

καταναλωτές οι οποίοι θα παράγουν μόνοι τους την ενέργειά τους και θα 

αντισταθμίζουν τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα μέσω της εμπορικής συναλλαγής με 

άλλους παραγωγούς-καταναλωτές με τους οποίους θα συναποτελούν μια κοινότητα. 

Σε χρονικές περιόδους στις οποίες η παραγόμενη ενέργεια δεν θα επαρκεί, η 

κοινότητα παραγωγών-καταναλωτών, ως μονάδα, θα απευθύνεται σε άλλες μονάδες, 

πέρα από τα τοπικά της σύνορα. Τότε, θα πραγματοποιούνται εμπορικές συναλλαγές 

για όλα τα μέλη της κοινότητας παραγωγών-καταναλωτών, είτε με άλλες 

οργανωμένες κοινότητες, είτε με εταιρείες παροχής ενέργειας. Οι εταιρείες παροχής 

ενέργειας θα μπορούσαν να παρέχουν στοχευμένα υπηρεσίες για κρίσιμες 

καταστάσεις και να συνάπτουν σχετικές συμβάσεις για την παροχή εφεδρικών 

μέτρων. Τα έξοδα για τις άμεσες συναλλαγές ενέργειας μεταξύ μεμονωμένων 

παραγωγών-καταναλωτών, δηλαδή τις συναλλαγές peer-to-peer, είναι πάρα πολύ 

χαμηλά. Κατά τις κρίσιμες περιόδους, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται 

οικονομικά επωφελέστερη η ανάληψη του εφοδιασμού από την κοινότητα 

παραγωγών-καταναλωτών ως σύνολο. Ο λόγος είναι απλός: οι κρίσιμες καταστάσεις 

προκύπτουν σχεδόν αποκλειστικά από ιδιαίτερες καιρικές συγκυρίες, οι οποίες 

εμφανίζονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο. Καθώς οι κοινότητες παραγωγών-

καταναλωτών σχηματίζονται επίσης σε τοπικό επίπεδο, όλα τα μέλη της κοινότητας 

αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί 

αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από την κοινότητα ως σύνολο παρά από το 

κάθε μέλος μεμονωμένα. 

Ας δούμε συνοπτικά τι εννοούμε όταν λέμε ότι το νέο ενεργειακό σύστημα 
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χαρακτηρίζεται από τις κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών.  

 

 οι περισσότεροι καταναλωτές είναι οργανωμένοι σε κοινότητες παραγωγών-

καταναλωτών. 

 υπό κανονικές συνθήκες, οι παραγωγοί-καταναλωτές εφοδιάζονται με ενέργεια που 

παράγουν οι ίδιοι στο πλαίσιο των κοινοτήτων παραγωγών-καταναλωτών. 

 σε κρίσιμες καταστάσεις, οι κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών προμηθεύονται 

ρεύμα καταρχάς από κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών άλλων περιοχών. 

 σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, οι παραγωγοί-καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες άλλων εταιρειών παροχής ενέργειας. για τον σκοπό αυτό συνάπτουν 

σχετικές συμβάσεις. 

 

Τέσσερις σημαντικότεροι από τους βασικούς παράγοντες αναφορικά με την τάση για 

την ανάπτυξη των κοινοτήτων παραγωγών-καταναλωτών είναι: 

 

 Η συμμετοχή, με την έννοια της δυνατότητας να συμμετέχει κανείς στην 

αποκεντρωμένη παροχή ενέργειας χωρίς υψηλά οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια. 

 Η οικονομική αποδοτικότητα της άμεσης κατανάλωσης, με την έννοια της 

δυνατότητας εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους χάρη στην ιδιοπαραγόμενη 

ενέργεια. 

 Η χρηστικότητα, με την έννοια της δυνατότητας χειρισμού από το ευρύ κοινό των 

τεχνολογιών που σχετίζονται με την άμεση παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 Η απόκτηση και διάδοση ικανοτήτων, με την έννοια της διαθεσιμότητας των 

απαραίτητων γνώσεων για τη δημιουργία των κοινοτήτων παραγωγών-καταναλωτών. 

 

Η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθηκεύεται και 

καταναλώνεται επί τόπου δεν αποτελεί μόνο δώρο για το περιβάλλον, αλλά και μια 

ανταγωνιστική εναλλακτική σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και 

θέρμανσης από άλλους προμηθευτές. Η οικονομική αποδοτικότητα της άμεσης 

κατανάλωσης αφορά την εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνουν τα μέλη μιας 

κοινότητας, όταν παράγουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται μόνα τους, στο πλαίσιο 

της κοινότητας, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σε σχέση με άλλες επιλογές, όπως 

για παράδειγμα την αγορά ενέργειας από προμηθευτές που δρουν σε διαπεριφερειακό 



επίπεδο. 

Να σημειωθεί ότι η αποδοτικότητα της άμεσης παραγωγής και κατανάλωσης δεν 

εξαρτάται μόνο από τις δαπάνες αγοράς και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, 

των μονάδων αποθήκευσης και του τοπικού δικτύου. Στην αυστηρά ρυθμιζόμενη 

αγορά της ενέργειας υπάρχουν πολλά έξοδα, μεταξύ των οποίων τέλη, εισφορές και 

φόροι, που προστίθενται στις παραπάνω δαπάνες. Στην τιμή του ρεύματος 

περιλαμβάνονται και τα κρατικά επιβαλλόμενα συστατικά στοιχεία της τιμής, τα 

οποία συχνά καθιστούν τα τοπικά μοντέλα παροχής ενέργειας μη αποδοτικά, παρόλο 

που η επιβάρυνση των τοπικών τιμών ρεύματος υπερβαίνει τη σχετική 

δημοσιονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι το 

κόστος του διαθέσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή, αποθήκευση και 

διανομή του ρεύματος μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Το κόστος παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνεται ραγδαία. Κατά συνέπεια, η ενέργεια που 

παράγεται και καταναλώνεται τοπικά καθίσταται αναπόφευκτα όλο και πιο 

ανταγωνιστική σε σχέση με την ανώνυμα παραγόμενη ενέργεια που αγοράζεται από 

τρίτους. Αντίστοιχα, όλο και πιο ελκυστική από οικονομική άποψη είναι, για τους 

κατοίκους μιας συνοικίας ή ενός χωρίου, η προσχώρησή τους σε μια κοινότητα 

παραγωγών-καταναλωτών και η επίτευξη εξοικονόμησης κόστους σε σχέση με το 

κλασικό «ρεύμα από την πρίζα». 

Είναι, επομένως, σημαντικό, οι νέες κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών να 

ενισχύουν και να εξελίσσουν συνεχώς την οικονομική αποδοτικότητα των μοντέλων 

παραγωγής τους προς όφελος των μελών τους. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και η μείωση των εξόδων του εκάστοτε επιχειρηματικού μοντέλου, από τη μία, και τα 

σαφή πολιτικά μηνύματα προς τους ρυθμιστές της αγοράς ενέργειας, από την άλλη, 

μπορούν να συμβάλουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κοινότητες 

παραγωγών-καταναλωτών μπορούν να εκμεταλλευτούν το προτέρημα της 

εξοικονόμησης κόστους που παρέχει το μοντέλο τους, μόνο εφόσον η πολιτική 

αναγνωρίσει την αξία τους για το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και τοπική 

προστιθέμενη αξία. 

Οι παραγωγοί-καταναλωτές, είτε ως μεμονωμένα πρόσωπα είτε οργανωμένοι σε 

συνεταιρισμούς, αποτελούν τον πυρήνα του ενεργειακού συστήματος του μέλλοντος.  

Η ενέργεια των πολιτών μπορεί να επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις στο ενεργειακό 

τοπίο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνο με την ενέργεια των πολιτών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια πραγματική ενεργειακή μετάβαση προς την αποτελεσματική 



προστασία του περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς παράγεται ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 

ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, μέσω της παραγωγής-κατανάλωσης μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί και η επέκταση του δικτύου, γεγονός που αυξάνει την αποδοχή της 

ενεργειακής μετάβασης. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι μέσω της συλλογικής 

παραγωγής-κατανάλωσης οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να 

απαιτήσουν τον δημοκρατικό έλεγχο της ενεργειακής τους αυτονομίας και με αυτόν 

τον τρόπο να συμμετέχουν ενεργά σε ζητήματα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

καθημερινότητά τους. 

Όλα αυτά τα ζητήματα είναι στην ουσία πολιτικής φύσης. Οι βάσεις της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής μετάβασης τέθηκαν από ένα πολιτικό κίνημα. Με τον ίδιο τρόπο και οι 

εξελίξεις προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης θα εξαρτηθούν από πολιτικές 

αποφάσεις. Τα πρώτα βήματα προς την ενεργειακή μετάβαση ήταν σίγουρα δύσκολα. 

Ωστόσο σήμερα, χάρη στις σημαντικές μειώσεις δαπανών κυρίως στους τομείς της 

αιολικής και ηλιακής ενέργειας, αλλά και χάρη στην ανάπτυξη των μαζικών 

δεδομένων και των ευέλικτων επιλογών, βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Η επιτάχυνση 

της ενεργειακής μετάβασης θα επιτευχθεί χάρη σε τρεις μοχλούς ώθησης: την 

ενεργειακή πολιτική, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη δυναμική που προέρχεται από 

κάτω, από τους πολίτες και τις κοινότητες
64
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