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Προς 
Δήμο Αργιθέας  
Υπόψη κου Τσιβόλα 

 

 

Θέμα: «Εγγραφή του Δήμου στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας» 

Κύριε Δήμαρχε 

Όπως γνωρίζετε, στο Νομό μας ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό συλλογικό εγχείρημα για την 
αξιοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς και άλλους σκοπούς. Πρόκειται για την 
Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣυνΠΕ) που ιδρύθηκε το 2010 ως 
αστικός συνεταιρισμός, σύμφωνα με τον Ν. 1667/86.  

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη επενδυτική προσπάθεια της ΕΣΕΚ με την κατασκευή 
σύγχρονης μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων (πελετών) και η οποία λειτουργεί 
απασχολώντας 4 άτομα, αξιοποιώντας αποκλειστικά τοπικές πρώτες ύλες (υπολείμματα 
πριστηρίων). 

Η ΕΣΕΚ αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο αξιοποίησης πολύτιμων τοπικών πόρων (των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κάθε μορφής) το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των τοπικών 
φορέων. Μάλιστα, πρόσφατα, σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, 
μετατράπηκε σε Ενεργειακή Κοινότητα, βάσει των προβλέψεων του Ν. 4513/2018. 

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πράγμα που θα 
συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στο Νομό μας, και στην άρση των συνεπειών που επέφερε η Οικονομική 
Κρίση. 

Μέσω της ΕΣΕΚ, ανοίγουν προοπτικές για τον σχεδιασμό επενδύσεων με αντικείμενο: 

• τον εικονικό συμψηφισμό των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου,   
• τη συμμετοχή σας σε επενδύσεις παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,  
• τη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων από κλαδέματα και  
• την οργάνωση πολλών άλλων δράσεων που σαν συνεταίροι μπορούμε να σχεδιάσουμε 

και να υλοποιήσουμε.  

http://www.esek.gr/


Θεωρούμε πως η ΕΣΕΚ  μπορεί να είναι για το Δήμο σας ένα εξαιρετικό εργαλείο, άσκησης 
περιβαλλοντικής πολιτικής, αύξησης των εσόδων ή μείωσης των εξόδων του Δήμου σας για 
ενεργειακά θέματα. 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Βάσει του Ν. 4513/2018, οι Δήμοι πλέον, μπορούν να αποκτήσουν μερίδες στην Ενεργειακή 
Κοινότητα. Μάλιστα ένας Δήμος μπορεί να κατέχει μέχρι και το 40% του συνολικού 
συνεταιριστικού κεφαλαίου. Έτσι, με τις προβλέψεις του Ν. 4513/2018 αίρεται το κώλυμα 
που εμπόδισε το Δήμο σας να συμμετέχει στην ΕΣΕΚ, παρότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού σας Συμβουλίου.  

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος σας έχει κάθε λόγο και καλώς εννοούμενο συμφέρον 
να συνδράμει την προσπάθεια της ΕΣΕΚ στην οποία συμμετέχουν ήδη 400 περίπου πολίτες,  
επιχειρήσεις  και φορείς του Νομού.  

Ειδικότερα, ο Δήμος σας μπορεί να γίνει συνεταίρος στην ΕΣΕΚ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1γ) του άρθρου 2 του Ν. 4513/2018.  

Παρατίθεται απόσπασμα του Νόμου  
 
«Άρθρο 2 

Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας 

 
1. 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.» 

 

Θα ήταν μεγάλη τιμή για τη Διοίκηση και το σύνολο των μελών της ΕΣΕΚ να εγγραφεί ο 
Δήμος σας ως συνεταίρος.  

 

Στη διάθεσή σας. 

Κανδύλας Απόστολος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 


