
Η ερευνητική οµάδα SmartRue του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

σε συνεργασία µε την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΑ Energy,

σας προσκαλούν στην ηµερίδα µε τίτλο:

Ενεργειακές Κοινότητες,
η ενέργεια στα χέρια των πολιτών”

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη Πέµπτη 18 Απριλίου 2019,

και ώρα 15:30 στην αίθουσα δεξιώσεων του κτιρίου της Πρυτανείας,

στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό

τηλ.: 210-7723699

www.smartrue.gr

http://electraenergy.coop/

“



Λίγα λόγια για την ηµερίδα:
Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν 

ένα νέο εργαλείο για τη µετάβαση σε ένα 
δηµοκρατικό και αποκεντρωµένο ενεργει-
ακό σύστηµα που θέτει στο επίκεντρο 
τη δράση πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης 
και επιχειρήσεων καθώς και συνέργειες 
αυτών µε στόχο την ενεργειακή αειφορία.

Έχοντας ως βάση τη συµµετοχικότητα και 
κύριους πυλώνες την ενεργειακή εξοικονό-
µηση και την προαγωγή της χρήσης ΑΠΕ 
οι Ενεργειακές Κοινότητες, υποστηριζόµε-
νες από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, δίνουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας πληθώρας 
δραστηριοτήτων. Από την παραγωγή 
και τη διαχείριση της ενέργειας έως την 
παροχή συµβουλών, την ενηµέρωση και 
την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών.

Το µοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, 
αν και αρκετά διαδεδοµένο στη Βόρεια 
Ευρώπη και κυρίως στη Γερµανία, στη 
∆ανία, στην Ολλανδία και στην Αγγλια, 
είναι αρκετά άγνωστο στη Ελλάδα, µε 
λίγα επιτυχηµένα εγχειρήµατα που, 

κυρίως, εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. 
Παράλληλα έχει δηµιουργθεί πρόσφατα 
νοµοθετικό πλαίσιο που παρέχει διάφορα 
κίνητρα και διευκολύνει τη δηµιουργία 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. Για την πρακτική 
υλοποίηση τους όµως δηµιουργούνται 

διάφορα ερωτήµατα όπως: Ποιά είναι 

το πιό κατάλληλα µοντέλα; Πως ξεκινάει, 

πώς λειτουργεί και πώς αναπτύσσεται 

µια ενεργειακή κοινότητα; Τι οφέλη έχει 

για τους συµµετέχοντες και τι διαφορετικό 

προσφέρει; Ποιές είναι οι τεχνικές δυσκο-

λίες; Υπάρχουν χρηµατοδοτικά σχήµατα;

Η συγκεκριµένη ηµερίδα έχει ως στόχο 

να συζητηθούν αυτά τα ερωτήµατα και 

να αναδειχθούν βιώσιµα µοντέλα για τη 

συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων 

στην Ελλάδα, βάσει των θεσµικών 

και χρηµατοδοτικών επιλογών, των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων ή/και περιορι-

σµών και της σχετικής εµπειρίας από ήδη 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Θα µιλήσουν 

εκπρόσωποι φορέων, οργανισµών 

και ιδρυµάτων και θα πραγµατοποιηθούν 

ανοιχτές συζητήσεις.

Στην ηµερίδα θα παρουσιαστεί επίσης 

ο οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές 

Κοινότητες - η ενέργεια στα χέρια των 

πολιτών" του ιδρύµατος Χάινριχ Μπελ 

Ελλάδος ο οποίος δηµιουργήθηκε σε 

συνεργασία µε άλλους φορείς και 

οργανισµούς. Στόχος του οδηγού είναι 

να βοηθήσει πολίτες, επιχειρήσεις και 

τοπικές αρχές να γνωρίσουν το νέο αυτό 

µοντέλο, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις 

και δεξιότητες ώστε να συνεργαστούν 

µεταξύ τους και να αναπτύξουν βιώσιµες 

και ανθεκτικές Ενεργειακές Κοινότητες.


