
 
 
 
 
 
 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης   

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή 
Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης» 

 
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 

Τοποθεσία: Διαδικτυακά (zoom)  
Ώρα/Διάρκεια: 11:00 - 14:30 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί σε 
διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο 
πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε 
Ενεργειακές Κοινότητες-ENCREMENCO», με τίτλο «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
στην πορεία για την Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης». 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των τοπικών αρχών 
σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο, τα μέτρα στήριξης, 
τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Σε αυτή θα 
παρουσιαστούν επίσης πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://zoom.us/meeting/register/tJApc-utrDsiGNVk7CcY3T8NuUjXxM1lKIAQ    

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.encremenco.eu, www.ekoin.gr  

ΚΑΠΕ 
Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 
κα Στ. Γενίτσαρη (2106607458, vgenitsari@cres.gr),  
κα Β. Παπαβλασοπούλου (2106603348, vpapa@cres.gr) 
 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για τις δράσεις 
(ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις για εκδηλώσεις κλπ.) του Ευρωπαϊκού έργου ENCREMENCO, δεδομένου ότι τα δεδομένα 
της διεύθυνσης email σας γίνονται νόμιμα αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006 «για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου  Κανονισμού 2016/679/ΕΕ σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.  
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη λήψη emails όπως το παρόν, δηλώστε το σε εμάς με αποστολή email στη 
διεύθυνση ekoin@cres.gr στο οποίο θα εξειδικεύετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τις 
δράσεις του έργου ENCREMENCO.  
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

10.45-11.00 Σύνδεση - Επίλυση τεχνικών 
ζητημάτων 

 

11.00-11.10 Έναρξη - Καλωσόρισμα  
 
 
Σύντομοι χαιρετισμοί  

Δρ Λάμπρος Πυργιώτης 
Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ 
 
κ. Σταύρος Αρναουτάκης 
Περιφερειάρχης Κρήτης 

Μέρος Α 
11.10-12.00 Στόχοι και στρατηγική για την 

εμπλοκή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και δημόσιων 
φορέων στην ενεργειακή 
μετάβαση, μέσω του θεσμού 
των Ενεργειακών Κοινοτήτων. 
 
Συντονισμός: 
Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος 
Προϊστάμενος Δ/νσης 
Ενεργειακής Πολιτικής και 
Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ 

Εκπρόσωπος Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος 
(προς επιβεβαίωση) 
 
κ. Καλογερής Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων 
 
κ. Ιωάννης Κουράκης, 
Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης 
(προς επιβεβαίωση) 
 
Αρχικές τοποθετήσεις αιρετών και 
εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ βαθμού της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

Μέρος Β 
12.00-13.00 Καλές πρακτικές και εμπειρία 

από την έως τώρα ανάπτυξη του 
θεσμού των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων στην Ελλάδα και την 
Γερμανία. 
 
Συντονισμός: 
Έφη Κορμά 
Προϊστάμενη Τμήματος 
Ανάπτυξης Αγοράς, ΚΑΠΕ 

Σύντομη Παρουσίαση του έργου 
ENCREMENCO και παρουσίαση καλών 
πρακτικών από τη Γερμανία, Έφη Κορμά, 
Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς, ΚΑΠΕ 
 
Η εμπειρία της Συνομοσπονδίας των 
Γερμανικών Συνεταιρισμών, Γραφείο 
Ενεργειακών Συνεταιρισμών  
Benjamin Dannemann, DGRV  
(στην αγγλική) 
 
Η εμπειρία της Μινώα Ενεργειακής 
Κοινότητας,  
Δρ Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης, Μέλος της 
Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας  
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Εισηγήσεις και παρουσιάσεις από 
πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

Μέρος Γ 
13.00-14.00 Θεσμικές και ουσιαστικές 

προκλήσεις για την ανάπτυξη των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. 
 
Συντονισμός: 
Βασίλης Κίλιας 
Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής και 
Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ 
 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες από την πλευρά 
του Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
κα Παναγιώτα Πιτσούνη, Βοηθός Διευθύντρια  
Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
 
Συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το 
θεσμικό πλαίσιο, ειδικότερα ως προς τα 
οικονομικά κίνητρα και τη χρηματοδότηση 
των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Θα αναλυθούν 
οι προκλήσεις για ειδικές κατηγορίες έργων 
που μπορούν να αναπτυχθούν από αυτές. Θα 
συμμετάσχουν εκπρόσωποι και στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δημοσίων φορέων, και της 
ερευνητικής/πανεπιστημιακής κοινότητας.   

14.00-14.30 Συμπεράσματα – Ολοκλήρωση 
της εκδήλωσης. 

Έφη Κορμά 
Προϊστάμενη Τμήματος 
Ανάπτυξης Αγοράς, ΚΑΠΕ 
 
Βασίλης Κίλιας 
Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής και 
Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ 

 


