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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2242/21-12-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.
Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με το νόμο 4414/2016, άρθρο 13, παρ.7, η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών
βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από
αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για
αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή
άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με
εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Παράλληλα, με βάση και το άρθρο 23 του ν.4513, τροποποιείται το έβδομο εδάφιο του άρθρου 14Α του
ν.3468/2006, αυξάνοντας το μέγιστο όριο για τους αυτοπαραγωγούς στο 1ΜW από τα 500kW. Επίσης, στο
τέταρτο εδάφιο του υπόψη άρθρου 14Α, προστέθηκε η φράση «οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της
λειτουργίας και της χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης», εισάγοντας και την έννοια της αποθήκευσης για
τους αυτοπαραγωγούς. Τα παραπάνω, συνιστούν εμπράκτως στήριξη των αυτοπαραγωγών και διεύρυνση των
δυνατοτήτων για μείωση του ενεργειακού τους κόστους.
Στο άρθρο 4 του νόμου 4513/2018, για τις Ενεργειακές Κοινότητες, καθορίζονται οι τομείς δραστηριότητας των
Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα:
1. Εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση,
ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας. Οι σταθμοί πρέπει να
εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., εισάγεται όμως εξαίρεση για
Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα
εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ σε όμορη Περιφέρεια.
2. Διαχείρισης πρώτων υλών για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω
ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
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Προμήθειας ενεργειακών προϊόντων για τα μέλη τους, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο την
επίτευξη καλύτερων τιμών για τα μέλη τους.
Προμήθειας οχημάτων, για τα μέλη τους, τα οποία χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά,
υβριδικά, αερίου), με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών για τα μέλη τους.
Διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Δραστηριοποίησης στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας, καθώς και
στην αγορά της εκπροσώπησης (aggregation).
Εγκατάστασης και να λειτουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. σταθμούς φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων), αλλά και να διαχειρίζονται βιώσιμες μεταφορές (π.χ. στόλο ηλεκτρικών
οχημάτων, κλπ.) και μονάδων αφαλάτωσης με ΑΠΕ.
Παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO).

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Κοιν. άσκησης ορισμένων επιπλέον δραστηριοτήτων, πέραν της
υποχρεωτικής δραστηριότητας της προηγούμενης παραγράφου. Οι προαιρετικές δραστηριότητες αφορούν
κατά βάση σε παροχή υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα και απαριθμούνται ως εξής:
α. 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 της Ε.Κοιν.,
β. 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,
γ. διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,
δ. 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,
ε. ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής
αειφορίας,
στ. δράσεις 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 ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των
ανωτέρω.
Με την παρ. 3 αποκλείεται ρητά η δραστηριοποίηση των Ε.Κοιν. σε αντικείμενο εκτός των αναφερομένων στις
προηγούμενες δύο παραγράφους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δραστηριοποίηση των Ε.Κοιν. σε τομείς
που προάγουν τον σκοπό του παρόντος σχεδίου νόμου, προς αποφυγή στρεβλώσεων.
Το ΥΠΕΝ προχώρησε στις παραπάνω πρωτοβουλίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και της
αποκεντρωμένης παραγωγής, καθώς και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες και εν γένει
τους πολίτες, παρέχοντας τους το εργαλείο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τις
τοπικές κοινωνίες.
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