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κ. Πρόεδρε
Της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου,
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Ν. 4513/2018 (23/1/2018), «Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) 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, 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, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων
μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας».

Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι:
α)

Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,

β)

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

γ)

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή
επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

δ)

Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.

Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α)

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. ή και εντός όμορης Περιφέρειας για
Ε.Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,

β)

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 ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών
αποβλήτων,

γ)

προμήθεια 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 ενεργειακής αποδοτικότητας,

δ)

προμήθεια για τα μέλη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,

ε)

διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,

στ)

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,

ζ)

παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που
βρίσκεται η έδρα της,
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η)

διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικήςχρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και
εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,

θ)

ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,
σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,

ι)

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,

ια)

παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β΄1228)
απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Ε.Κοιν. μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
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 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 παροχή ή
συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν
την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στις 14/2/2018, στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (απόσπασμα
πρακτικού με ΑΔΑ: ΩΞΧΒ7Λ1-1Τ6), εγκρίθηκε η σύσταση Περιφερειακής Ενεργειακής
Κοινότητας

με

την

επωνυμία

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα»
και με συντομογραφία «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.».

Ιδρυτικά μέλη και συνεταίροι της «Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα» είναι:
1.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

2.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

3.

Η «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και

4.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης

Έδρα της «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.» ορίζεται ο Δήμος Τρίπολης.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εν προκειμένου το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου,
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και σύμφωνα με το νόμο ίδρυσής του, αποτελεί τον
Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που
σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την
αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Συνεπώς το Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου δύναται, οφείλει και πρέπει να συμμετέχει ως μέλος
στην «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.».
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» προτείνει:

1.

Την άμεση σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής από μέλη της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ.
Πελοποννήσου, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες, για τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. –
Π.Τ. Πελοποννήσου ως μέλος στην «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.».

2.

Το Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου μέσω της Επιτροπής, πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη
διαμόρφωση της ατζέντας θεμάτων στην «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.».

3.

Το Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου πρέπει να προτείνει τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου
Ενεργειακής Κατανάλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικά για τα κτίρια των
μελών της «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.».

Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα έχει ως
στόχο την καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση όλων των ενεργειακών καταναλώσεων των
κτιρίων των μελών της «Πελ.Ε.Κοιν.Π.Ε.», με την εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακών
ηλεκτρονικών μετρητών ενέργειας (κιλοβατώρας - kWh).
Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης στην πράξη συνίσταται στη δημιουργία μίας
βάσης δεδομένων καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και το
οποίο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση πολιτικών
με στόχους:


Την εξοικονόμηση ενέργειας,



Τη μείωση των δαπανών



Την αξιοποίηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου (ΣΕΣ 2014 – 2020)



Την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας



Την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο
για θέματα Ενεργειακής Αειφορίας.
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