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Ευρώπη: προς μία οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050

• Πράσινη Συμφωνία
− Κλιματικός νόμος και μηδέν άνθρακας 

το 2050

− Έμφαση στο δικαίωμα των Ευρωπαίων 
πολιτών στην παραγωγή της δικής τους 
καθαρής ενέργειας

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
− Τερματισμός επενδύσεων σε άνθρακα, 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο



Ο εκδημοκρατισμός του τομέα ενέργειας πραγματοποιείται ήδη

Πηγή: CE Delft Prosumers Research 2015

Έμφαση στο δικαίωμα των 
Ευρωπαίων πολιτών στην παραγωγή 
της δικής τους καθαρής ενέργειας



Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

− Οικονομική ύφεση και ενεργειακή φτώχεια
− 7 στα 10 κατοικίες χωρίς επαρκή μόνωση

− 4 στα 10 νοικοκυριά πρόβλημα με λογαριασμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας

− 700.000 νοικοκυριά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 
(τα μισά με προβλήματα οφειλών)

− Αστοχίες πολιτικής στα φωτοβολταϊκά

− Ανεπαρκής χρηματοδότηση

− Υψηλό ποσοστό πληθυσμού διαμένει σε 
πολυκατοικίες
− Ελλάδα: 60%

− ΕΕ28: 41,9%, Πηγή: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Type_of_dwelling


Γιατί είναι σημαντικός ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός 
για την Ελλάδα;

− Πλαίσιο προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας

− Μεγαλύτερο άμεσο οικονομικό όφελος 
για την κοινωνία (νοικοκυριά, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις, ΟΤΑ)

− Αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας



Α.
Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων 



Η πρώτη ΕΚΟΙΝ εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για 
νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

• Έργο:

– 180kWp

– Αθήνα και Στερεά Ελλάδα

– 30 νοικοκυριά και 5 επιχειρήσεις

– Ίδια κεφάλαια: 20-50% της επένδυσης 

– Υλοποίηση: τέλος 2020 / αρχές 2021

• Στόχος: Replicable model για πολίτες, ΟΤΑ και 

εταιρίες προμήθειας

– Δημιουργία τραπεζικού προϊόντος για 
εικονικό συμψηφισμό

– Μοντέλο διοίκησης ΕΚΟΙΝ εικονικού συμψ.

–

• Πού βρισκόμαστε σήμερα:

– Εκδήλωση ενδιαφέροντος από >50 οικογένειες 
και 7 επιχειρήσεις

– Δημιουργία ΕΚΟΙΝ (Γ.Ε.ΜΗ. & ΑΦΜ)

– 2 υποψήφιες τοποθεσίες

– Συζητήσεις με τράπεζες



Β.
Πράσινο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο



Επιδοτήσεις της κατανάλωσης

× Ευάλωτα νοικοκυριά παραμένουν σε 

καθεστώς αναγκαίας στήριξης

× Αποτελεί εμπόδιο στην μετάβαση της 

οικονομίας στην καθαρή ενέργεια

× Κοινωνική ανισότητα / αποκλεισμοί

× Χρήματα καταναλωτών

Το αδιέξοδο με το σημερινό Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Επιδοτήσεις σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών 
και εξοικονόμησης

✓ Νοικοκυριά βγαίνουν από καθεστώς στήριξης 

✓ Ώθηση στον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού 

τομέα και στην επίτευξη των κλιματικών 

στόχων

✓ Ενεργή συμμετοχή εταιριών προμήθειας

✓ Κοινωνική συνοχή / αλληλεγγύη



Πρόταση Greenpeace: Πράσινο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Δωρεάν ηλιακή ενέργεια ισχύος 2kWp σε 340.000 
ευάλωτα νοικοκυριά (προϋπόθεση: βγαίνουν από το 
σημερινό ΚΟΚ)

− Εγκατάσταση οικιακού συστήματος 2kWp ή μέρισμα 
αντίστοιχης ισχύος σε ΕΚΟΙΝ

− Σταδιακή ένταξη νοικοκυριών σε βάθος 10ετίας

− Συμμετοχή των εταιριών προμήθειας / ΟΤΑ

− Μέσος κόστος υλοποίησης ≈ 40 εκατ.€ ετησίως

− Μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό ποσό 6 – 13 εκατ. €

− Δημιουργία 440 - 6.500 θέσεων εργασίας / έτος

Πηγή: Greenpeace Πράσινο Οικιακό Τιμολόγιο 

https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/7733/i-iliaki-koinoniki-politiki-stin-ellada/


Πράσινο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί

− Συμμετοχή φορέων υλοποίησης (εταιρίες προμήθειας, 
ESCOs, ΟΤΑ) στην αρχική φάση σχεδιασμού

− Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για την πιλοτική πρώτη φάση (π.χ. 10.000 
νοικοκυριά σε δυο χρόνια)

− Ένταξη φωτοβολταϊκών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για λόγους άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής στο Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης 
Ενεργειακής Απόδοσης

− Κάλυψη λειτουργικών εξόδων από τις ΕΚΟΙΝ

− Ενίσχυση με ευέλικτα μέτρα (π.χ. ΕΤΕπ/Life κατά τα 
πρότυπα του PF4EF)

− Ενίσχυση από προϋπολογισμό (εφόσον χρειαστεί)



Ευρεία συναίνεση

− Εταιρίες προμήθειας
− Άνοιγμα σε μία νέα ανερχόμενη αγορά

− Διεύρυνση πελατολογίου

− Αποπληρωμή οφειλών (π.χ. ΔΕΗ)

− Συμμόρφωση με Καθεστώς Επιβολής

− ΟΤΑ
− Στήριξη τοπικών κοινοτήτων

− Αξιοποίηση σχολικών οροφών

− Εκπαιδευτικά προγράμματα

− Κοινωνικοί φορείς
− Σχεδιασμός με γνώμονα το μέγιστο 

δυνατό κοινωνικό όφελος



Ενδεικτική 
πρόταση



Πιλοτική εφαρμογή από Greenpeace σε 8 νοικοκυριά στη Ρόδο 
ήδη από το 2014



Single Family (San Francisco)Source: Low-Income Solar Policy Guide

http://www.lowincomesolar.org/


Multi-Housing (Columbia)
Source: Low-Income Solar Policy Guide

http://www.lowincomesolar.org/


Community Solar (Colorado)
Source: Low-Income Solar Policy Guide

http://www.lowincomesolar.org/


Συμπεράσματα

− Η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη σε θέματα κοινωνικά δίκαιης μετάβασης 
και ενεργειακής δημοκρατίας 

− Ζητήματα κοινωνικής συνοχής σε μία μετάβαση ‘δύο 
ταχυτήτων’

− Ο εικονικός συμψηφισμός αποτελεί θεσμό ‘κλειδί’ για τις 
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας

− Κρίσιμο ζήτημα η εφαρμογή προγράμματος Ηλιακής 
Κοινωνικής Πολιτικής 

− Εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα 

− Ένταξη των φ/β για άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο 
Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


