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 ΝΟΜΟΣ 4513 «Ενεργειακές Κοινότητες»
 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο 

την προώθηση  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον 

ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 

ενεργειακής αειφορίας. Επιμέρους στόχοι αφορούν 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδ

μέσω της δραστηριοποίησης 

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

ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης 

και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.   

 

 
ΜΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μέλη μιας Ε. Κοιν. μπορεί να είναι

 Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή νο

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 της έδρας της Ε. Κοιν.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της

 Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα

 Τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 

πρόσωπα από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α. 

 Δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με 

πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκου

τελευταία απογραφή.

 

Τα νομικά πρόσωπα –μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της 

έδρας της Ε.Κοιν.  

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορούν να 

συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Ε. Κ
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ΝΟΜΟΣ 4513 «Ενεργειακές Κοινότητες»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  (Ε. ΚΟΙΝ.) 

Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο 

την προώθηση  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον 

ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 

Επιμέρους στόχοι αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση, 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδ

μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της 

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

ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης 

μής και προμήθειας ενέργειας.        

ΜΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

η μιας Ε. Κοιν. μπορεί να είναι:  

υσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

ομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή νο

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 της έδρας της Ε. Κοιν. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι:  

Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. 

Τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 

πρόσωπα από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.  

Δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με 

πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους (3.100) σύμφωνα με την 

. 

μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορούν να 

συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Ε. Κοιν. 
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ΝΟΜΟΣ 4513 «Ενεργειακές Κοινότητες» 

Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο 

την προώθηση  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον 

ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 

την παραγωγή, αποθήκευση, 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της 

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

ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης 

ομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή νομικά 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε. 

Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή 

Τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 

Δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με 

ς (3.100) σύμφωνα με την 

μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορούν να 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κάθε μέλος πέραν υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να κατέχει και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτερο  όριο συμμετοχής 

στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους ΟΤΑ που μπορούν να 

συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο

• το 50% για τους ΟΤΑ α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 

τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή

• 40% για τους λοιπούς ΟΤΑ

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Ε. Κοιν. υποχρεωτικά ασκεί τουλάχιστον μια από τις κάτωθι δραστηριότητες

 Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 

εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

 Διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, 

πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από 

βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργει

βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων

 Προμήθεια για τα μέλη 

εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ε

αποδοτικότητας. 

 Προμήθεια για τα μέλη 

γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα

 Διανομή ηλεκτρικής 

 Προμήθεια ηλεκτρικής 

της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

 Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

 Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής 

ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας

 Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που 

βρίσκεται η έδρα της

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

της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

 Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 

(Β΄1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργε

Αλλαγής. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

Κάθε μέλος πέραν υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να κατέχει και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτερο  όριο συμμετοχής 

στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους ΟΤΑ που μπορούν να 

ριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο:  

το 50% για τους ΟΤΑ α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 

τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή

40% για τους λοιπούς ΟΤΑ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Ε. Κοιν. υποχρεωτικά ασκεί τουλάχιστον μια από τις κάτωθι δραστηριότητες

Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 

τημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

ιαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή 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. 

ρομήθεια για τα μέλη της, ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 

εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ε

ρομήθεια για τα μέλη της, ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν 

γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. 

 ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

ρομήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες εντός 

της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της. 

αραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της. 

ιαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

νάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που 

της.  

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

της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της.  

αροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 

(Β΄1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
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Κάθε μέλος πέραν υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να κατέχει και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτερο  όριο συμμετοχής 

στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους ΟΤΑ που μπορούν να 

το 50% για τους ΟΤΑ α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 

τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

Η Ε. Κοιν. υποχρεωτικά ασκεί τουλάχιστον μια από τις κάτωθι δραστηριότητες:  

Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 

τημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

ιαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, 

πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από 

ακής αξιοποίησης του 

ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 

εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν 

ας που βρίσκεται η έδρα της 

ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες εντός 

αραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της 

χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά 

νάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που 

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

αροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 

ιας και Κλιματικής 
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Επίσης, μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες

1) 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 Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 

2) Σύνταξη 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

3) Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμμα

πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς 

4) Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 

5) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας

6) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω 

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι μέλη 

της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στ

κατοικίες των ανωτέρω

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό καθορίζει τουλάχιστον

i. την επωνυμία και την έδρα 

«Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης της 

ευθύνης των μελών της. Ως έδρα ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα, 

ii. το σκοπό και τις δραστηριότητές της, 

iii. τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχ

δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις συνέπει

υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν., 

iv. το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, 

καθώς και τη διαδικασία απόδο

v. την έκταση ευθύνης των μελών της, 

vi. τη διάρκειά της,  

vii. τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλί

viii. τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσ

οργάνων διοίκησης,  

ix. τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης, 

x. τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.
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μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες

Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 

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

έρειας που βρίσκεται η έδρα της.  

ύνταξη 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. 

ιαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 

πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς 

αροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε 

ογράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

νημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 

ράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της 

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι μέλη 

της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στ

κατοικίες των ανωτέρω. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

καθορίζει τουλάχιστον:  

την επωνυμία και την έδρα της Ε.Κοιν η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο 

«Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης της 

ευθύνης των μελών της. Ως έδρα ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα, 

το σκοπό και τις δραστηριότητές της,  

εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα 

δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των 

ώσεών τους προς την Ε.Κοιν.,  

το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, 

καθώς και τη διαδικασία απόδοσής της,  

την έκταση ευθύνης των μελών της,  

μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των 

τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης,  

τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 
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μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 

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

ύνταξη 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 

τα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 

πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.  

αροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε 

ογράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 

νημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 

ράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 

από το όριο της φτώχειας, εντός της 

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι μέλη 

της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις 

εριλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο 

«Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης της 

ευθύνης των μελών της. Ως έδρα ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα,  

φής των μελών, καθώς και τα 

ες της μη εκπλήρωσης των 

το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, 

τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που μεριμνά για την έγκριση του 

ης για ανάδειξη των 
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. 

υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς 

στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην 

οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικό 

δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού της 

Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των 

πλεονασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, 

καυσίμων και νερού.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣ

Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρ

και προσκομίζονται στο αρ

 Το καταστατικό της Ε.Κοιν.

 Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή 

πρόσωπα - μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία 

σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά 

οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων 

δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

 Τα καταστατικά των νομικών προσώπων

 

Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την

στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ.
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   

Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. 

υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της. Ειδικά, για Ε.Κοιν. 

στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην 

την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικό 

δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού της 

έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των 

πλεονασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού 

προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:  

ο καταστατικό της Ε.Κοιν. 

ικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά 

μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία 

σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά 

οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - μελών τους πο

δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

α καταστατικά των νομικών προσώπων - μελών της Ε.Κοιν. 

Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της 

στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. 
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Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. 

Ειδικά, για Ε.Κοιν. 

στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην 

την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικό 

δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού της 

έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των 

πλεονασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, 

ΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    

υσης ενός αστικού συνεταιρισμού 

 

ων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά 

μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία 

σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά 

μελών τους που είναι 

δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

ταχώρηση του καταστατικού της 


