
 
 
 

 

 

Πρόσκληση στο 2ο Διαδικτυακό Συνέδριο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ομολόγων (peer-to-peer) του 

Ευρωπαϊκού Έργου PATH2LC 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά για την επίτευξη της ενεργειακής 

μετάβασης της Ε.Ε.: Μέχρι το 2050, οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούσαν να παράγουν έως και το 50% 

της ενέργειας της Ε.Ε. από Ανανεώσιμες Πηγές. Η συμβολή και ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς επηρεάζουν ποιος σχεδιάζει, κατέχει, ελέγχει και επωφελείται 

από τις νέες ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες. 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν τη δυναμική της «Κοινοτικής Ενέργειας» 

επιλέγοντας μια ολόκληρη περιοχή, με στόχο την αλλαγή του τρόπου παροχής ενέργειας και των προτύπων 

κατανάλωσης, να συνεργαστούν με ιδιώτες και συνεταιρισμούς για τον εντοπισμό, τη χρηματοδότηση ή τη 

λειτουργία μιας σειράς πράσινων έργων ή να εμπλέξουν τους πολίτες στον τοπικό σχεδιασμό των 

ενεργειακών υποδομών και πολιτικών. 

Στο 2o Διαδικτυακό Συνέδριο ανταλλαγής γνώσης θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από την πόλη του 

Eeklo (Βέλγιο) και από την πόλη του Krizevci (Κροατία): 

 

#1 – Η πόλη του Eeklo (20.000 κάτοικοι) και ο συνεταιρισμός ECOPOWER  

Ομιλητές: Fien Vanderbeke (πόλη του Eeklo) and Jan De Pauw (συνεταιρισμός Ecopower) 

Ο ECOPOWER είναι ένας βελγικός συνεταιρισμός ΑΠΕ που ανήκει εν μέρει στην πόλη του Eeklo, αλλά και 

στους κατοίκους της. O βασικός στόχος του συνεταιρισμού αυτού είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με χρηματοδότηση των μελών του συνεταιρισμού. 

Ο συνεταιρισμός εκδίδει μερίδια και επενδύει σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως 

ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ο ECOPOWER προσεγγίζει κυρίως τους δήμους της περιοχής που 

έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων και ήταν ένας από τους πρώτους ενεργειακούς 

συνεταιρισμούς που ανακάλυψαν τις δυνατότητες συνεργασίας συνεταιρισμών και τοπικών κυβερνήσεων. 

Επιπλέον, το 2016, η πόλη του Eeklo υπέγραψε σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή δικτύου 

τηλεθέρμανσης που τροφοδοτείται μεταξύ άλλων από το τοπικό αποτεφρωτήριο, το νοσοκομείο και από 

ΑΠΕ, θέτοντας ως προϋποθέσεις το να βασίζεται 100% σε ΑΠΕ και να συμμετέχουν στο έργο πολίτες σε 

ποσοστό τουλάχιστον 30%. Συγκεκριμένα το κόστος της θερμότητας που παράγεται από ΑΠΕ, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το κόστος της θερμότητας που παράγεται με λέβητα φυσικού αερίου ή γενικά συμβατικά 

καύσιμα. Τέλος, ο ανάδοχος του έργου πρέπει να δεσμευτεί, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην πόλη και να μεταβεί σε 100% παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ 

έως το 2036. 

Η πόλη του Eeklo αποφάσισε να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια στην περιοχή παρέχοντας σε 750 

άτομα ένα προπληρωμένο μερίδιο του ενεργειακού συνεταιρισμού ECOPOWER, αξιοποιώντας μια 

2o Διαδικτυακό Συνέδριο ανταλλαγής γνώσης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έργου PATH2LC 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 - 15:30 -18:00 (ώρα Ελλάδος) 

Θέμα: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»: ΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ; 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/83352562109 

https://us06web.zoom.us/j/83352562109


 
 
 

 

ανεμογεννήτρια που κατέχει σε ποσοστό 25%. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι πολίτες που βρίσκονται σε 

καθεστώς ενεργειακής φτώχειας θα αποκτήσουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα πλήρη μέλη του 

ECOPOWER, τα οποία είναι συνιδιοκτήτες της ανεμογεννήτριας, και θα μπορούν να αγοράζουν ηλεκτρική 

ενέργεια σε τιμή κόστους, μειώνοντας έτσι τους λογαριασμούς τους και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 

εξοφλήσουν τα χρέη τους. Αυτά τα μέλη μπορούν επίσης να αγοράσουν και ένα μερίδιο (250 €) από τον 

συνεταιρισμό μέσω της εξοικονόμησης που θα κάνουν από τον λογαριασμό ενέργειάς τους. 

 

#2 – Η πόλη του Križevci (22.234 κάτοικοι) και ο συνεταιρισμός ZEZ  

Ομιλητές: Mario Rajn (Δήμαρχος της πόλης του Križevci) and Ivana Mlinarić (πόλη του Križevci) 

Το 2018-2019, η πόλη εφάρμοσε πιλοτικά, σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Πράσινης Ενέργειας (ZEZ), 

δύο εκστρατείες crowdfunding (χρηματοδότηση μέσω του κοινού) για την υλοποίηση επενδύσεων ηλιακής 

ενέργειας σε δημόσιες στέγες που υποστηρίχθηκαν από περίπου 100 πολίτες. Η πρώτη εκστρατεία 

αφορούσε σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο Τεχνολογικό Πάρκο και ενισχύθηκε οικονομικά εντός 10 

ημερών. Η δεύτερη, για τη στέγη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενισχύθηκε οικονομικά σε μόλις 2 ημέρες. Οι 

δημόσιοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ηλεκτρική ενέργεια και οι πολίτες εξασφαλίζουν απόδοση της 

επένδυσής τους με επιτόκιο 3,5-4% για περίοδο 10 ετών. Μετά την περίοδο αυτή, οι φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις θα περάσουν στην ιδιοκτησία είτε του ίδιου του δήμου είτε κάποιου δημοσίου φορέα με τα 

έσοδα να διατίθενται για δημόσια χρήση. 

Το 2020, το Križevci δημιούργησε τον δικό του ενεργειακό συνεταιρισμό, το KLIK. Μεταξύ άλλων έργων, το 

KLIK θα συνδέσει τις ηλιακές στέγες του Križevci με ένα μικροδίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία blockchain. 

Το KLIK θα συμβάλει στη μετάβαση της πόλης προς την ενεργειακή ανεξαρτησία. Το σχέδιο είναι να 

χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο ως πρότυπο, να διαχειριστεί περισσότερα κοινοτικά ενεργειακά έργα στο 

Križevci, να παροτρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση της πόλης και να εξελιχθεί 

σε μια πραγματική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού-πολιτικού τομέα. 

Το Križevci δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Σε ένα 

καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα το 2016, η διοίκηση εκπαίδευσε 13 μακροχρόνια άνεργους κατοίκους ως 

ενεργειακούς συμβούλους. Με αυτή τους την ιδιότητα, επισκέφθηκαν νοικοκυριά που πλήττονται από την 

ενεργειακή φτώχεια και τους προμήθευσαν με εξοπλισμό που θα τους βοηθούσε να εξοικονομήσουν 

ενέργεια, όπως λαμπτήρες LED, μονωτικά παραθύρων, καλώδια προέκτασης με διακόπτες και προεκτάσεις 

σωλήνων νερού και κεφαλών ντους για τη μείωση της ροής του νερού. Επιπλέον, έδωσαν πολύτιμες 

συμβουλές στα νοικοκυριά για εξοικονόμηση ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, κάθε ένα από τα 508 νοικοκυριά 

μπόρεσε να εξοικονομήσει περίπου 70 € ή 30 kWh ετησίως, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα κατά 16.519 τόνους ετησίως. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια αγροτική περιοχή, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αγρότες, οι οποίοι 

σχεδιάζουν να δημιουργήσουν έναν γεωργικό συνεταιρισμό που θα παράγει pellets από αγροτική βιομάζα. 

Σκοπός είναι η χρήση των pellets για θέρμανση στα αγροκτήματά ενώ παράλληλα το πλεόνασμα θα 

πωλείται. 

Στα μελλοντικά σχέδια είναι η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 5 MW, για τον οποίο αναπτύσσεται 

ένα μοντέλο κοινοτικής συνιδιοκτησίας με τον Δήμο και την εθνική εταιρεία παροχής ενέργειας HEP. Όταν η 

HEP απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη νέων δράσεων που να 

σχετίζονται με την ηλιακή ενέργεια, το Križevci ανταποκρίθηκε με μια πρόταση για ένα κοινοτικό μοντέλο 

ενεργειακών επενδύσεων. Τη δεδομένη στιγμή, έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της HEP 

για την ανάπτυξη ενός ηλιακού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW, με αναμενόμενη 

επένδυση 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία περιλαμβάνει την προϋπόθεση συμμετοχής της τοπικής 

κοινότητας στη χρηματοδότηση τουλάχιστον του 20% του έργου. 

https://www.krizevci.info/tag/klik/


 
 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

• 15:30 – 16:00: Εισαγωγή 

• 16:00 – 16:50: Παρουσίαση της πόλης του Eeklo και του συνεταιρισμού ECOPOWER - Ερωτήσεις 
& Απαντήσεις  

• 16:50 – 17:00: Διάλειμμα  

• 17:00 – 17:50: Παρουσίαση της πόλης του Krizevci και του συνεταιρισμού ZEZ - Ερωτήσεις & 
Απαντήσεις 

• 17:50 – 18:00: Σύνοψη και επόμενα βήματα 
 

Στο σεμινάριο θα υπάρχει διαθέσιμη διερμηνεία στα Ελληνικά. 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Έχουμε δημιουργήσει ένα έγγραφο με σκοπό τη συλλογή ερωτήσεων ή σχολίων πριν από το Συνέδριο. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο αρχείο, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://semestriel.framapad.org/p/path2lc-p2p-9tnk?lang=en 

Το αρχείο θα χρησιμοποιηθεί επιπλέον για την ανταλλαγή σημειώσεων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.  

 

ΠΗΓΕΣ 
 

→ Community Energy: a practical guide to reclaiming power (https://energy-cities.eu/publication/community-
energy/) 

→ The City Stories podcast (https://soundcloud.com/energy-cities) 

→ How cities can back renewable energy communities (https://energy-cities.eu/wp-  
content/uploads/2019/06/EnergyCities_RNP_Guidebook_Web.pdf) 

→ Energy Cities produced a podcast on Krizvci’s success story around community energy:  
https://soundcloud.com/energy-cities/episode5-communityenergycroatia 

→ Case   study    Krizevci:   https://www.renewables-networking.eu/documents/Case-Study-Krizevci-HR.pdf 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε 

τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

Ιστοσελίδα έργου: https://path2lc.eu/    

Ιστοσελίδα ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ: https://www.sustainable-city.gr/projects-list/path2lc 

Twitter: https://twitter.com/path2lc  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/path2lc/ 
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