1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2
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Το 2 ΣΔΕΑ παρουςιάηει τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ
τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ.
Οι κφριεσ δράςεισ και μζτρα που δρομολογικθκαν από το 2007 και μετά, ςτο πλαίςιο επίτευξθσ του ςτόχου
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ποςοςτό 9% ςτθν τελικι χριςθ μζχρι το 2016, ιταν ςε εκνικό επίπεδο και αφοροφςαν
κφρια ςτθν ανάπτυξθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, ϊςτε να υιοκετθκοφν πολιτικζσ, υποχρεϊςεισ και
ςτρατθγικζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ, ςτο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Ειδικότερα αναπτφχκθκε ζνα ολοκλθρωμζνο κεςμικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι απόδοςθ και πιςτοποίθςθ των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των νζων κτιρίων, τισ υποχρεϊςεισ του δθμόςιου τομζα, των
παρόχων ενζργειασ, κακϊσ και του μθχανιςμοφ που κα παρακολουκεί και κα αξιολογεί τθν πρόοδο επίτευξθσ του
εκνικοφ ςτόχου.
Ζμφαςθ, δόκθκε ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων δομϊν (μθτρϊα, βάςεισ δεδομζνων, τεχνικοί οδθγοί), απαραίτθτων
για τθν εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου που αναπτφχκθκε, κακϊσ και ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ
τθσ αγοράσ, ϊςτε το ρυκμιςτικό αυτό πλαίςιο να τφχει τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ αποδοχισ.
Ωςτόςο, το γεγονόσ με τθν πιο κακοριςτικι ςθμαςία τόςο ςτθν ανάλυςθ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
κατά τθν τελικι χριςθ για τθν περίοδο 2007-2010 ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ
εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, δεν είναι άλλο παρά θ οικονομικι φφεςθ, οι
επιπτϊςεισ τθσ οποίασ είναι ορατζσ ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ κατανάλωςθσ
ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, ειδικά από το 2009 και μετά.
Στο παρόν ςχζδιο, γίνεται προςπάκεια απαλλαγισ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ από τθν αποτίμθςθ
ςυγκεκριμζνων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζχρι το 2010, ωςτόςο θ αξιολόγθςθ τθσ ουςιαςτικισ
προόδου αναφορικά με τθν πορεία επίτευξθσ του εκνικοφ ςτόχου για το 2016 με τθ χριςθ τθσ μεκοδολογίασ που
παρουςιάηεται ςτο παρόν ΣΔΕΑ, κα πρζπει τθν παροφςα ςτιγμι να χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο ωσ ζνδειξθ τάςθσ και
πορείασ προόδου και όχι τόςο ωσ απόλυτο μζγεκοσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ οι επιπτϊςεισ και
οι επικαλφψεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και τθσ εφαρμογισ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ πρζπει να
αναλυκοφν και να μελετθκοφν ςε μεγαλφτερο χρονικό ορίηοντα.
Η επίπτωςθ, πάραυτα τθσ οικονομικισ φφεςθσ πρζπει να κεωρθκεί ότι, ςτο πλαίςιο που δεν οδθγεί ςε φαινόμενα
ενεργειακισ ζνδειασ, μπορεί να αποτελζςει αιτία για αλλαγι ςυμπεριφοράσ προσ τθν κατεφκυνςθ πιο ορκολογικισ
χριςθσ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό νζων μζτρων (ι τθν προςαρμογι παλαιϊν) Βελτίωςθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ ικανϊν να αξιοποιιςουν προσ όφελοσ τόςο τθσ κοινωνίασ όςο και τθσ αγοράσ ςτθ νζα
οικονομικι κατάςταςθ (π.χ. αγορά ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, αφξθςθ μεριδίου μζςων ςτακερισ τροχιάσ).
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Το παρόν ςχζδιο περιγράφει και αξιολογεί το ςφνολο των μζτρων που υλοποιικθκαν, υλοποιοφνται ι ςχεδιάηονται και
προγραμματίηονται να εφαρμοςτοφν ςτουσ τομείσ τελικισ χριςθσ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα. Ρεριλαμβάνει εκτενι
περιγραφι τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που ζχει επιτευχκεί με τθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ
ο
απόδοςθσ με άμεςθ αναφορά ςτο 1 ΣΔΕΑ. Επίςθσ, παρουςιάηει τθν πορεία εκπλιρωςθσ του ενδιάμεςου ςτόχου για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2010, βαςιςμζνθ ςε δεδομζνα και εκτιμιςεισ, και κάνει πρόβλεψθ τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για το 2016. Τζλοσ, γίνεται περιγραφι των εκνικϊν ςτρατθγικϊν που ςχετίηονται με τισ προβλζψεισ και τουσ
ςτόχουσ για εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ.
H εφαρμογι των νζων διατάξεων και ρυκμίςεων λειτουργίασ τθσ αγοράσ ενζργειασ κατά τθν τελικι χριςθ,
παρουςίαςε κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι τθσ, κυρίωσ λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των ρυκμίςεων που απαιτοφςε τθν

εμπλοκι διαφόρων κεςμικϊν φορζων τθσ αγοράσ, κακϊσ και των αλλαγϊν που ςυντελζςτθκαν ςε εκνικό επίπεδο ςτθ
δομι και λειτουργία του ςυνόλου του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Αυτι θ κακυςτζρθςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα θ απόδοςθ
ςχεδόν του ςυνόλου των μζτρων που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, να μθν μπορεί να
προςμετρθκεί και να αξιολογθκεί ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ, κακϊσ θ ουςιαςτικι εφαρμογι των ρυκμιςτικϊν μζτρων
ξεκινάει από τισ αρχζσ του 2011.
Ραράλλθλα, πλικοσ από ςχεδιαηόμενα μζτρα που αφοροφν είτε πιλοτικζσ δράςεισ, είτε δράςεισ που χρθςιμοποιοφν
χρθματοδοτικά εργαλεία ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ΕΣΡΑ, ενϊ ζχουν και ςχεδιαςτεί και αξιολογθκεί αντίςτοιχα, ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων φορζων, δε ζχουν προχωριςει ακόμθ ςτθ φάςθ τθσ
υλοποίθςθσ και ωσ εκ τοφτου δεν αποτιμϊνται ςτο παρόν ςχζδιο.
Με βάςθ τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτουν από το ενεργειακό ιςοηφγιο
για τθν Ελλάδα για τα ζτθ 2007 και 2009 και τισ εκτιμιςεισ ςφμφωνα με τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του 2010, για τθν
περίοδο 2007-2010 ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ παρουςιάηεται μείωςθ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ
(βλ. Ρίνακασ 2). Σε οριςμζνουσ τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του οικιακοφ, του βιομθχανικοφ και του αγροτικοφ, θ
μείωςθ ιταν ςυνεχισ ςε όλθ τθν τριετία, ενϊ ο τομζασ των μεταφορϊν παρόλο τθ ςτιγμιαία αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ
του το 2009 τελικά και αυτόσ χαρακτθρίςτθκε από ςυνολικι μείωςθ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Ο μόνοσ τομζασ
που ουςιαςτικά παρουςιάηει οριακά αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ τθ ςυγκεκριμζνθ τριετία είναι ο τριτογενισ,
γεγονόσ το οποίο δικαιολογείται ωσ ζνα βακμό από τισ ςχετικά ςτακερζσ ανάγκεσ χριςθσ ενζργειασ λόγω τθσ φφςθσ
τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ του.
Ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ εξοικονόμηςησ τελικήσ ενζργειασ για το 2010 (5,1 TWh) επιτυγχάνεται, χωρίσ όμωσ να μπορεί να
αποδοκεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςθμαντικό βακμό από τθ λιψθ μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ. Η επίτευξθ του
ενδιάμεςου ςτόχου οφείλεται κυρίωσ ςτθν επίπτωςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, θ
οποία ειδικά ςτον οικιακό και βιομθχανικό τομζα είναι εμφανισ από το 2009, ενϊ ςτον τομζα των μεταφορϊν θ
επίδραςι τθσ εμφανίηεται κυρίωσ από το 2010 και μετά.
Η μεκοδολογικι προςζγγιςθ που χρθςιμοποιικθκε για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμηςησ πρωτογενοφσ ενζργειασ
ςτθρίηεται ςτισ ςτρατθγικζσ που μελετικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τισ ΑΡΕ, ενϊ
καταλιγει ςτο ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ που εκτιμικθκε βάςει των ςυγκεκριμζνων
ςεναρίων για το 2020 ιςοφται με 33,1 TWh. Το μεγαλφτερο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ
μζτρων ςτθν τελικι κατανάλωςθ ζωσ το 2016, πιο ςυγκεκριμζνα λόγω των μζτρων που προτάκθκαν ςτο 1 ο Σχζδιο
Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ, τα οποία και οδθγοφν ςε εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ με 23,8 TWh.
Επίςθσ, ποςοτικοποιικθκε και θ εξοικονόμθςθ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ των ζργων διαςφνδεςθσ του
νθςιωτικοφ με το θπειρωτικό ςφςτθμα θ οποία ιςοφται με 2,3 TWh το 2020. Τζλοσ, θ υιοκζτθςθ και εφαρμογι από τθν
πλευρά τθσ ΔΕΗ ΑΕ δράςεων αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων μονάδων θλεκτροπαραγωγισ τθσ
αλλά και τθσ λειτουργίασ περαιτζρω δικτφων τθλεκζρμανςθσ ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, ότι υπιρξε και εξακολουκεί να υπάρχει δυςκολία ςτθ ςυλλογι πρωτογενϊν δεδομζνων
τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ κακϊσ και ποςοτικϊν δεδομζνων για το ςφνολο των παραμζτρων που λαμβάνονται
υπόψθ ςτον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010. Συγκεκριμζνα τα επίςθμα ςτοιχεία για το 2009
δθμοςιεφτθκαν το πρϊτο τετράμθνο του 2011 (πχ ενεργειακό ιςοηφγιο, ςτοιχεία μεταφορϊν, οικονομικοί δείκτεσ κλπ),
και τα επίςθμα ςτοιχεία του 2010 αναμζνονται ςτισ αρχζσ του 2012. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν
οικονομικι φφεςθ κατζςτθςε πολφ δφςκολθ τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων και καταναλϊςεων για το 2010.
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Η ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα αυξικθκε ςθμαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, ακολουκϊντασ τόςο τα μεγζκθ
τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ όςο και τισ νζεσ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που υιοκετικθκαν από τουσ τελικοφσ
καταναλωτζσ. Ραρ’ όλα αυτά, τόςο θ εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ
όςο και θ οικονομικι φφεςθ ζχουν ςυντελζςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθν περίοδο
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2008-2010, γεγονόσ που οδθγεί ςε υπερκάλυψθ τόςο του ενδιάμεςου, όςο και του τελικοφ ςτόχου για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ κατά τθν τελικι χριςθ, ζτςι όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ.
Η ςυνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθν χρονικι περίοδο 1990-2007 παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ τθσ τάξθσ
του 2,41% ετθςίωσ, κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ των προϊόντων πετρελαίου κατά 2,16% ετθςίωσ, τα
οποία καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ, και τθσ μζςθσ αφξθςθσ κατά 4%
ετθςίωσ τθσ κατανάλωςθσ του θλεκτριςμοφ.
Ππωσ παρουςιάηεται ςτο ακόλουκο Γράφθμα 1, θ κατανάλωςθ ενζργειασ μεγιςτοποιείται ςτα 21,9 Mtoe το 2007 ενϊ
ακολουκεί ραγδαία μείωςθ τα επόμενα χρόνια, φτάνοντασ το 2010 ςτα 18,9 Mtoe, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 13,9% ςε
ςχζςθ με το 2007 και φτάνοντασ ςε απόλυτεσ τιμζσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ του 2000 (18,7 Mtoe). Η μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά τθν περίοδο 2007-2010 οφείλεται κυρίωσ ςτθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των
προϊόντων πετρελαίου κατά 20% τθν ίδια περίοδο, όπωσ παρουςιάηεται και ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί.
Πίνακασ 1: Ρυθμοί μεταβολήσ καυςίμου ςτην τελική κατανάλωςη ενζργειασ
Μζςη ετήςια
1990-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2007-2010

Ρροϊόντα πετρελαίου

2,2%

-4,5%

-1,9%

-14,6%

-20,0%

Φυςικό Αζριο

35,4%

14,6%

1,6%

42,1%

65,3%

Ηλεκτριςμόσ

4,0%

2,6%

-3,4%

-2,5%

-3,3%

Λοιπά Καφςιμα

-0,2%

-13,5%

-17,8%

7,5%

-23,6%

υνολική

2,4%

-3,1%

-3,3%

-8,1%

-13,9%

*Ωσ λοιπά καφςιμα ορίηονται τα ςτερεά καφςιμα, οι ΑΠΕ και θ κερμότθτα, όπου οι ΑΠΕ αποτελοφν το 83% του μείγματοσ των λοιπών
καυςίμων.
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Γράφημα 1: Σελική κατανάλωςη ενζργειασ ανά τφπο καυςίμου 1990-2010
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Από τον Ρίνακα 1, γίνεται αιςκθτι θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου, που όπωσ φαίνεται ςτο
Γράφθμα 2 που ακολουκεί, υποκακιςτά ςε ζνα μικρό βακμό τα προϊόντα πετρελαίου ςτο μείγμα τελικισ κατανάλωςθσ
ενζργειασ. Ραράλλθλα, από το εν λόγω γράφθμα γίνεται αιςκθτι και θ αφξθςθ του μεριδίου τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ.

Επιμεριςμόσ τελικήσ κατανάλωςησ ενζργειασ ανά τφπο καυςίμου
100%
90%
80%
70%

Ποςοςτό

60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ζτοσ
Ρροϊόντα πετρελαίου

Φυςικό Αζριο

Ηλεκτριςμόσ

Λοιπά Καφςιμα

Γράφημα 2: Επιμεριςμόσ τησ τελικήσ κατανάλωςησ ενζργειασ ανά τφπο καυςίμου 1990-2010
Οι τομείσ με τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ είναι ο τομζασ των μεταφορϊν και ο κτιριακόσ
τομζασ (οικιακόσ και τριτογενισ), κακϊσ θ μζςθ ετιςια αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά τθν περίοδο 19902007 ανζρχεται ςτο 2,4%, 3,4% και 6,8% αντίςτοιχα. Ωςτόςο, τόςο το 2008 και 2009, όςο και το 2010 κατά πολφ
μεγαλφτερο βακμό, παρατθρικθκε μια μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ειδικά ςτο βιομθχανικό, οικιακό και τριτογενι τομζα,
γεγονόσ που οφείλεται πικανά ςτο ότι ιταν οι πρϊτοι ςτουσ οποίουσ εμφανίςτθκαν οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ
φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, θ οποία ενιςχφκθκε επιπλζον και από τθν αφξθςθ ςτισ τιμζσ ενζργειασ. Η
μείωςθ αυτι ςτθν κατανάλωςθ, γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι και ςτον τομζα των μεταφορϊν, που αν και το 2009
παρουςιάηει αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ κατά 8,1% ςε ςχζςθ με το 2008, το 2010 θ μείωςθ κατανάλωςθσ
καυςίμου ςτισ δραςτθριότθτεσ του κλάδου των μεταφορϊν ανζρχεται ςτο 13,7%, γεγονόσ που οδθγεί ςε ςυνολικι
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ του εν λόγω τομζα τθσ περιόδου 2007-2010 κατά 8,9%.
Πίνακασ 2: Ρυθμόσ μεταβολήσ κατανάλωςησ ενζργειασ ανά τελικό τομζα χρήςησ
Μζςθ ετιςια μεταβολι

1990-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2007-2010

Βιομθχανία

0,9%

-8,5%

-17,7%

-1,6%

-26,0%

Μεταφορζσ

2,4%

-2,3%

8,1%

-13,7%

-8,9%

Οικιακόσ Τομζασ

3,4%

-3,1%

-7,0%

-5,4%

-14,7%

Τριτογενισ Τομζασ

6,8%

3,9%

-3,3%

0,3%

0,7%

Αγροτικόσ Τομζασ

0,5%

-0,4%

-20,0%

-10,3%

-28,5%

υνολική

2,4%

-3,1%

-3,3%

-8,1%

-13,9%
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Γράφημα 3: Σελική κατανάλωςη ενζργειασ ανά τομζα τελικήσ κατανάλωςησ 1990-2010
Η ανάλυςθ του μεριδίου τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα τθσ περιόδου από το 1990 ζωσ το 2010 οδθγεί
ςε ςθμαντικά ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν εξζλιξθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και αποτελεςματικότθτασ των
επιμζρουσ τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ.
Διαπιςτϊνεται ότι ο τομζασ των μεταφορϊν παρουςιάηει ςθμαντικι αφξθςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ,
κατζχοντασ το υψθλότερο μερίδιο ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ τομείσ (Γράφθμα 4) και αποδεικνφεται ιδιαίτερα
προβλθματικόσ ωσ προσ τθν ενεργειακι του αποτελεςματικότθτα, τόςο αναφορικά με τισ αςτικζσ όςο και τισ
υπεραςτικζσ μετακινιςεισ. Ο τομζασ των μεταφορϊν ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από τισ περιοριςμζνεσ υποδομζσ ςε
μζςα ςτακερισ τροχιάσ, τθν υπερβολικι χριςθ αεροπορικϊν μεταφορϊν, τθ μειωμζνθ χριςθ δθμόςιων μζςων
αςτικισ μετακίνθςθσ, κακϊσ και τθν άναρχθ και ςπάταλθ επζκταςθ των οδικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων.
Η τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο βιομθχανικό τομζα παραμζνει ουςιαςτικά ςτακερι με το ποςοςτό ςυμμετοχισ
του ςτθν τελικι κατανάλωςθ να παρουςιάηει μείωςθ τθσ τάξθσ του 9,3%. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθ ςθμαντικι
αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ του οικιακοφ και κυρίωσ του τριτογενι τομζα ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ χϊρασ
(ποςοςτό 3,2% και 6,4%, αντίςτοιχα), γεγονόσ που ςυνάδει με τον προςανατολιςμό τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ οποία
ολοζνα και περιςςότερο εξελίςςεται ςε μια οικονομία υπθρεςιϊν, όπου ο τριτογενισ τομζασ λαμβάνει ζνα ςυνεχϊσ
αυξανόμενο μερίδιο αγοράσ.
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Γράφημα 4: Επιμεριςμόσ τησ τελικήσ κατανάλωςησ ενζργειασ ανά τομζα τελικήσ κατανάλωςησ 1990-2010
Οι δυο πιο ςθμαντικοί προςδιοριςτικοί παράγοντεσ οι οποίοι επθρζαςαν και οδιγθςαν ςτθ μείωςθ τθσ τελικισ
κατανάλωςθσ για τθν περίοδο 2007-2010, είναι θ επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ λόγω τθσ οικονομικισ
φφεςθσ και τα αποτελζςματα από τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ που επιτεφχκθκε είτε μζςω υλοποίθςθσ
κατάλλθλων δράςεων και μζτρων είτε μζςω τθσ προςαρμογισ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν προσ
λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα χωρίσ ταυτόχρονα να επθρεαςτεί το υφιςτάμενο επίπεδο διαβίωςθσ.
Στον τελευταίο παράγοντα ςυνετζλεςε και το γεγονόσ ότι θ ενεργειακι πολιτικι τθσ Ελλάδασ διαφοροποιείται τα
τελευταία χρόνια ςτθν προςπάκεια εναρμόνιςθσ τθσ με τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι περιβαλλοντικι πολιτικι και πιο
ςυγκεκριμζνα με το ενεργειακό και κλιματικό πακζτο ςτόχων του 20-20-20 τθσ ΕΕ για το 2020. Επιπρόςκετα, δίνεται
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ αφοφ τίκεται ο δεςμευτικόσ ςτόχοσ των χωρϊν-μελϊν για
εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε ποςοςτό 20% μζχρι το 2020, αλλά το ςθμαντικότερο όλων είναι θ προϊκθςθ
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κρίςιμθσ παραμζτρου για τθν επίτευξθ των υπολοίπων ςτόχων που ζχουν τεκεί για
το 2020, δθλαδι τόςο για τθ διείςδυςθ 20% ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ και όςο για τθ μείωςθ 20% των εκπομπϊν
CO2.
Η επίτευξθ του ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ποςοςτό 20%, απαιτεί τθν υιοκζτθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου
πλαιςίου πολιτικϊν και τθν προϊκθςθ οικονομικά αποδοτικϊν μζτρων για τθν αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ του
διακζςιμου δυναμικοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Αναμφίβολα, ςε αυτό κα ςυνειςφζρει θ εφαρμογι του Ν.3855/2010
«Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ»), ο οποίοσ εναρμονίηει τθν εκνικι νομοκεςία με τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ και αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθ
ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ πολιτικϊν και μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ οδθγϊντασ ςε
εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον ζωσ 16,41TWh το 2016 εκπλθρϊνοντασ επομζνωσ τον εκνικό μασ ςτόχο για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ίςθ με ποςοςτό 9% τθσ μζςθσ ετιςιασ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αναφοράσ. Επίςθσ, ο
Ν.3661/2008 «Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων και άλλεσ διατάξεισ» εναρμονίηει το
εκνικό δίκαιο με τθν Οδθγία 2002/91/ΕΚ και επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιριακοφ
τομζα με τθν εφαρμογι του ΚΕΝΑΚ.
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Τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ των μζτρων επίτευξθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ είναι πολφ ςθμαντικά
για όλθ τθν εκνικι οικονομία. Ενδεικτικά μεταξφ των άλλων επιςθμαίνεται ότι θ εφαρμογι τουσ κα ςυμβάλλει ςτθν
ενεργειακι αςφάλεια τθσ χϊρασ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ εξάρτθςθσ από ειςαγόμενα καφςιμα, ςτθν ενίςχυςθ τθσ
καινοτομίασ μζςω τθσ προϊκθςθσ νζων τεχνολογιϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν τόνωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο δίνοντασ λφςθ ςε κάποιεσ από τισ
ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ
φφεςθσ αναμζνεται να επθρεάςουν είτε άμεςα είτε και ζμμεςα τον ενεργειακό τομζα μζςω των δυςκολιϊν ςτθ
χρθματοδότθςθ ζργων ΑΡΕ και δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ απειλϊντασ μζχρι και τθν αναςτολι ιδθ
δρομολογθμζνων ζργων και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να υπάρχει ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των χρθματοδοτικϊν ροϊν
ϊςτε να μειϊνονται οι κακυςτεριςεισ ι ακόμθ και οι ματαιϊςεισ ζργων με υψθλά πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ
αναφορικά με τθν εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων και τθν αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ.
Στθν παροφςα φάςθ, θ ελλθνικι αγορά υςτερεί ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, ωσ προσ τθν ενεργειακι τθσ
αποτελεςματικότθτα. Συγκεκριμζνα, θ ενεργειακι απόδοςθ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ ορκολογικι χριςθ
ενζργειασ ζχουν ακόμα μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ και κεμελίωςθσ ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των τελικϊν
καταναλωτϊν. Η ελλιπϊσ ανεπτυγμζνθ αγορά των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και θ πρόςβαςθ όλων των καταναλωτϊν
και ςυντελεςτϊν τθσ αγοράσ ςε ολοκλθρωμζνεσ και ποιοτικζσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ παρζχει μελλοντικά ζνα υψθλό
δυναμικό αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ και πρόκειται να αποτελζςει ςθμαντικι προτεραιότθτα τθσ
ελλθνικισ πολιτικισ για τθν ενζργεια.
Επομζνωσ, θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ αποτελοφν πλζον ςθμαντικι
παράμετρο ςτθν ενεργειακι πολιτικι τθσ χϊρασ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο με τθ κζςπιςθ του κατάλλθλου
νομοκετικοφ πλαιςίου όςο και ςε ρεαλιςτικό επίπεδο με τθ διαφαινόμενθ αφξθςθ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ. Οι
προοπτικζσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ ιδιαίτερα ευοίωνεσ διότι το δυναμικό εξοικονόμθςθσ είναι ιδιαίτερα
υψθλό. Ειδικότερα κάποιοι από τουσ τομείσ οι οποίοι χαρακτθρίηονται ωσ ιδιαίτερα ενεργοβόροι είναι εφικτό με τισ
κατάλλθλεσ επεμβάςεισ να οδθγιςουν ςε ικανοποιθτικά επίπεδα εξοικονόμθςθσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο οικιακόσ είναι ζνασ τομζασ με πολφ υψθλό δυναμικό εξοικονόμθςθσ, ο οποίοσ κατανάλωςε το
24% τθσ ςυνολικισ τελικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα το 2009. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ πλειονότθτα των κτιρίων ζχει
καταςκευαςτεί πριν το 1980, με αποτζλεςμα να μθν ζχει εφαρμοςτεί κατά τθν καταςκευι τουσ ο Κανονιςμόσ
Θερμομόνωςθσ με ςυνζπεια το δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ να είναι πολφ υψθλό. Επομζνωσ, με αξιοποίθςθ και
ορκολογικι χριςθ αποτελεςματικϊν τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τόςο από τεχνικι όςο και από οικονομικι
άποψθ, είναι εφικτι θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των ςυγκεκριμζνων κτιρίων οδθγϊντασ ςε ςθμαντικά
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ.
Οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ που αφοροφν τθν ενεργειακι πιςτοποίθςθ των κτιρίων, αναμζνεται να ςυνειςφζρουν
ςθμαντικά προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ενϊ ο ςτόχοσ για τα νζα κτίρια που κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο τθσ
πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςισ τουσ με ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ, αναμζνεται με τθν εφαρμογι του να αναδιαρκρϊςει ριηικά τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των κτιρίων.
Ραράλλθλα, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν παροχι κινιτρων για τθν εφαρμογι ι/και αντικινιτρων για τθ μθ
εφαρμογι, μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ που προςδιορίηονται κατά τθν ζκδοςθ των ενεργειακϊν
πιςτοποιθτικϊν.
Ωςτόςο, όπωσ ζχει αναγνωριςτεί και ςε επίπεδο ΕΕ, θ ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων κτιρίων αποτελεί και
τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα, κακϊσ θ
ενεργειακι ςυμπεριφορά του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ είναι αυτι που ουςιαςτικά πρόκειται να κακορίηει
μελλοντικά το δείκτθ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιριακοφ τομζα. Στο πλαίςιο αυτό, μείηονοσ ςθμαςίασ είναι το μίγμα
των μζτρων που κα επιλεχκεί ςε εκνικό επίπεδο ϊςτε ο ρυκμόσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιρίων να είναι ικανόσ
προκειμζνου να επιτφχει τουσ επιμζρουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ.
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Η ανάπτυξθ μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ, όπωσ οι Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ), για τθν προϊκθςθ
ενεργειακά αποδοτικϊν υπθρεςιϊν κα βοθκιςει ςθμαντικά προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ειδικά ςε κτίρια του
τριτογενοφσ τομζα, όπου και κα πρζπει να υποςτθριχκοφν κανονιςτικά αλλά και οικονομικά τζτοιου είδουσ δράςεισ.
Πποια κεςμικά και οικονομικά κίνθτρα τελικά αναπτυχκοφν, δεν κα είναι αρκετά από μόνα τουσ να ςυμβάλλουν ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κακϊσ ειδικά ςτον κτιριακό τομζα, ο παράγοντασ ανκρϊπινθσ
ςυμπεριφοράσ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των ενεργειακϊν καταναλϊςεων. Στο πλαίςιο αυτό,
απαιτείται θ ςυνεχισ υιοκζτθςθ και εφαρμογι μζτρων που ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ και τθν εκπαίδευςθ των
καταναλωτϊν, προκειμζνου να επιλζγουν κτίρια/ προϊόντα με υψθλι ενεργειακι απόδοςθ, αλλά και να υιοκετοφν
αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά τουσ αναφορικά με τθ χριςθ και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ.
Ζνασ άλλοσ τομζασ ο οποίοσ παρουςιάηει ςθμαντικό δυναμικό για εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι αυτόσ των
μεταφορϊν, αφοφ το 2009 κατανάλωςε το 45% τθσ ςυνολικισ τελικισ ενζργειασ.
Η ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ενεργειακι ηιτθςθ ςτον τομζα των μεταφορϊν (μζχρι και το 2010 παρουςιάηεται να είναι ο
τομζασ που πλιττεται ςυγκριτικά ςτο μεγαλφτερο βακμό από τθν οικονομικι φφεςθ και τθν αφξθςθ των τιμϊν των
καυςίμων κίνθςθσ), τον κακιςτά ωσ τον τομζα ςτον οποίο κα πρζπει να επικεντρωκοφν αρκετζσ από τισ δράςεισ τθσ
ενεργειακισ πολιτικισ. Τα χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι ηιτθςθ ςτισ μεταφορζσ εντείνουν τθν
ανάγκθ για αποδοτικότερο χωροταξικό ςχεδιαςμό, ο οποίοσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν
εφαρμογι τθσ ενεργειακισ πολιτικισ. Με αυτό τον τρόπο θ μετακίνθςθ του κοινοφ μπορεί να ςυνδεκεί και να
ςυνδυαςτεί με τθ χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ και εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ. Αντίςτοιχθ, μελζτθ και
πρόνοια πρζπει να λθφκεί για τθ μεταφορά αγακϊν, όπου και κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με γνϊμονα τθ
λειτουργία τοπικϊν/περιφερειακϊν κζντρων διανομισ και με γνϊμονα τθ βζλτιςτθ λειτουργία των εφοδιαςτικϊν
αλυςίδων.
Η προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςε κζματα οικολογικισ οδιγθςθσ και αλλαγισ τθσ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ ςε
ςυνδυαςμό με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ αποτελοφν εργαλεία που μποροφν να
βελτιϊςουν τον τρόπο κινθτικότθτασ. Η εκπαίδευςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν υλοποίθςθ των απαραίτθτων ζργων
ςχεδιαςμοφ και υποδομισ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθν μετάβαςθ του όγκου των μεταφορϊν ςε πιο αποδοτικά
μζςα ενϊ παράλλθλα θ αγορά μπορεί να κακοδθγθκεί προσ τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ διάκεςθσ ενεργειακά
αποδοτικότερων οχθμάτων.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ, ςε επίπεδο μζτρων για τον τομζα των μεταφορϊν, κα δοκεί ςτα μζςα διαχείριςθσ του μεταφορικοφ
ζργου ςτα αςτικά κζντρα, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ μζςω κινιτρων ι/και αντικινιτρων για τθ χριςθ οχθμάτων
ανάλογα με τθν ενεργειακι τουσ κατανάλωςθ.
Στον τομζα των μεταφορϊν, ςφμφωνα και με τθν ανάλυςθ του δυναμικοφ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τθν παροφςα
ποςόςτωςθ και χριςθ των μεταφορικϊν κλάδων, το μεγαλφτερο δυναμικό για εξοικονόμθςθ ενζργειασ προζρχεται
από τα επιβατθγά αυτοκίνθτα και ςε μικρότερο βακμό από τισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ με τθ χριςθ φορτθγϊν
οχθμάτων.
Ο βιομθχανικόσ τομζασ είναι επίςθσ εξαιρετικά ςθμαντικόσ όςον αφορά τθν οικονομικι ϊκθςθ αλλά και για τθν
επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ παρουςιάηει ςθμαντικζσ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ.
Ωςτόςο, ο ιδιαίτερα ενεργοβόροσ βιομθχανικόσ τομζασ ο οποίοσ εμπίπτει ςτο ςφςτθμα εμπορίασ ρφπων, ζχει ιδθ
δραςτθριοποιθκεί προσ τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων, ενϊ θ ςυνζχιςθ του μθχανιςμοφ ςτθν πλιρθ ανάπτυξι
του όπωσ και προβλζπεται, αναμζνεται μεςοπρόκεςμα να διαςφαλίςει τθ ςυνεχι ενεργειακι βελτίωςθ των
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που εμπίπτουν ςε αυτόν.
Επιτυχείσ μθχανιςμοί ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι ςε αρκετζσ χϊρεσ, με μακροπρόκεςμα και βραχυπρόκεςμα
αποτελζςματα, και κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο
πλαίςιο των επιμζρουσ βιομθχανικϊν τομζων. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να εξεταςτεί και να προωκθκεί θ εφαρμογι
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μθχανιςμϊν λειτουργίασ τθσ αγοράσ και μακροπρόκεςμων εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν ϊςτε να αξιοποιθκεί περαιτζρω
το δυναμικό για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Συνδυαςτικι εφαρμογι προγραμμάτων ενεργειακϊν ελζγχων και
ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ κα μποροφςε να κινθτοποιιςει περαιτζρω το βιομθχανικό τομζα.
Στον τομζα τθσ βιομθχανίασ, θ εξοικονόμθςθ οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθ
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ και ςτθ ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, ενϊ ο βιομθχανικόσ
τομζασ εμφανίηει και τθν ιδιαιτερότθτα ότι οι διαφαινόμενεσ υψθλζσ τιμζσ ενζργειασ και καυςίμων αναμζνεται να
αποτελζςουν κίνθτρο για τθν υιοκζτθςθ δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με ςτόχο τθ μείωςθ του λειτουργικοφ
κόςτουσ.
Τζλοσ, ο δθμόςιοσ τομζασ επίςθσ χαρακτθρίηεται από υψθλι ενεργειακι κατανάλωςθ, αφοφ οι ετιςιεσ ενεργειακζσ
δαπάνεσ δθμοςίων κτιρίων ξεπερνοφν τα 450 εκατ. Ευρϊ. Επομζνωσ, ο δθμόςιοσ τομζασ είναι πολφ ςθμαντικό να
προβεί ςε επιδεικτικζσ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τόςο για να μειϊςει το λειτουργικό του κόςτοσ όςο να
αποτελζςει παράδειγμα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από όλουσ τουσ φορείσ τθσ
αγοράσ.
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1.3.
ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ/
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΡΗΣΗ

ΤΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

ΕΞΟΙΚΟ ΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Κατά τθν εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ πραγματοποιικθκε μια εκτενισ μελζτθ προκειμζνου να προςδιοριςτοφν όλοι οι
παράγοντεσ που κα ςυμβάλουν ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι
χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. Συγκεκριμζνα πραγματοποιικθκε:








Ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ του εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε GWh. Η ποςοτικοποίθςθ
του ςτόχου προκφπτει από επίςθμα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT για τθν τελικι κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτθν Ελλάδα κατά τθν πενταετία 2001-2005.
Η ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ τελικισ ενζργειασ και θ πρόβλεψι τθσ ανά ενεργειακό προϊόν, τομζα και
χριςθ για το χρονικό ορίηοντα των εννζα (9) ετϊν για το Σενάριο Αναφοράσ και το Σενάριο Εξοικονόμθςθσ
για τον προςδιοριςμό τθσ βζλτιςτθσ κατανομισ του ςτόχου με τθ χριςθ του μοντζλου MARKAL.
Η αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ, που προκφπτει ςαν διαφορά από το ςενάριο αναφοράσ και το ςενάριο
εξοικονόμθςθσ για τθν ίδια χρονικι περίοδο. Με τον τρόπο αυτό προςδιορίηεται θ βζλτιςτθ κατανομι του
ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ για όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ, με βάςθ τα
τεχνολογικά μζτρα που λαμβάνει υπόψθ το μοντζλο για τθν περίοδο 2008 ζωσ 2016. Ταυτόχρονα
υπολογίηεται και ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ που αναφζρεται ςτο ζτοσ 2010.
Τα προτεινόμενα και ιδθ εφαρμοηόμενα μζτρα αποτελοφν μια αποκωδικοποίθςθ των αποτελεςμάτων
τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ προζκυψαν με τθ βοικεια του υπολογιςτικοφ μοντζλου MARKAL, ςαν
επιλεγμζνο μίγμα βζλτιςτων τεχνικά και οικονομικά τεχνολογιϊν ανά τομζα και χριςθ. Τα μζτρα αυτά
είναι κεςμικοφ, κανονιςτικοφ, διαχειριςτικοφ, τεχνολογικοφ χαρακτιρα, κινιτρων και εναλλακτικϊν
χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν για τθν επίτευξθ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ.

Με τον τρόπο αυτό διαμορφϊκθκε ζνα ολοκλθρωμζνο εκνικό πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, θ
εφαρμογι του οποίου κα οδθγιςει ςτθν επίτευξθ του ενεργειακοφ ςτόχου. Τα μζτρα του προγράμματοσ αυτοφ
προζκυψαν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ ενεργειακι κατάςταςθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ, τισ εκνικζσ
προτεραιότθτεσ (περαιτζρω διείςδυςθ του ΦΑ και των ΑΡΕ), τισ πολιτικζσ και τα μζτρα, που θ χϊρα δεςμεφεται και
εφαρμόηει ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο, ςε ςχζςθ με τθν επιλογι του ενεργειακοφ μίγματοσ, τισ περιβαλλοντικζσ
δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ, τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτισ ενότθτεσ 1.1 και 1.2, και αναλφεται διεξοδικά ςτο κεφάλαιο 3, ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει υπερκαλυφκεί, γεγονόσ που οφείλεται κυρίωσ ςτθν οικονομικι φφεςθ και όχι ςτθν
ο
ενεργοποίθςθ των μζτρων που προδιαγράφονται ςτο 1 ΣΔΕΑ. Ραρόλα αυτά, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των
παραμζτρων που οδιγθςαν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2010, δεν είναι δυνατι θ πρόβλεψθ για τθν πορεία
επίτευξθσ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016. Αν και ςτθν παροφςα μελζτθ γίνεται προςπάκεια
ποςοτικοποίθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, απαιτείται μεγαλφτερο
χρονικό διάςτθμα παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν και ενεργειακϊν εξελίξεων, προκειμζνου να αναπτυχκεί μια
αντιπροςωπευτικι μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ
ενζργειασ.
Στον Ρίνακα 3 παρουςιάηονται τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ενδιάμεςου ςτόχου εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για το 2010, ζτςι όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ «από τθν κορυφι προσ τα
κάτω» που ορίηεται ςτθν προτεινόμενθ μεκοδολογία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Recommendations on measurement
and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services»
υπολογιςμοφ και που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 3.3.1 (χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ επίπτωςθ τθσ οικονομικισ
φφεςθσ), οι ςυγκεντρωτικοί ςτόχοι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ζτςι όπωσ προζκυψαν από τθν εκπόνθςθ του 1 ου ΣΔΕΑ.,
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κακϊσ και θ προβλζψιμθ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για το 2020, ζτςι όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ
τθσ ενότθτασ 2.
Η επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργεια για το 2010 που παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 3, είναι ενδεικτικι, κακϊσ δεν
λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ. Στθν ενότθτα 3.3.1.
αναπτφςςεται προςεγγιςτικι μεκοδολογία για τθν αποτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, προκειμζνου να
ποςοτικοποιθκεί θ επίδραςθ τθσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Στθν μεκοδολογία αναπτφςςονται τρία (3) ςενάρια με
τθν χριςθ οικονομικϊν δεικτϊν, που οδθγοφν ςε διαφορετικι εξοικονόμθςθ ανά τομζα τελικισ χριςθσ. Κακϊσ θ
μεκοδολογία που αναπτφςςεται αποτελεί μια πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, κρίνεται
ορκό να κακοριςτεί ζνα εφρουσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν περίοδο 2007-2010 και όχι να
παρουςιαςτεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε απόλυτεσ τιμζσ. Το εφροσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που προκφπτει και
παρουςιάηεται αναλυτικά ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ, αποτελεί και τθν υπολογιηόμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ
περιόδου 2007-2010, που αποδίδεται ςτθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Είναι δυνατι θ
ανακεϊρθςθ τθσ επίτευξθσ του ενδιάμεςου ςτόχου για το 2010 ςε μελλοντικζσ μελζτεσ, όταν πλζον κα ζχει
αναπτυχκεί αντιπροςωπευτικι μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ.
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Πίνακασ 3: υγκεντρωτικόσ πίνακασ των ςτόχων εξοικονόμηςησ πρωτογενοφσ και τελικήσ κατανάλωςησ ενζργειασ
Πρωτογενήσ ενζργεια

Σελική ενζργεια
ESD

Στόχοσ

Ρρόβλεψθ
(ΤWh)

2010
2016

23,8

2020

33,1

EPBD

Στόχοσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ όπωσ
ο
κακορίςτθκε ςτο 1
ΣΔΕΑ (ΤWh)

Επίτευξθ ςτόχου για το
2010) / ςτόχου για το
2016 (ΤWh)

5,10

9,24*

16,46

16,46

Στόχοσ για ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ
κτίρια (όλα τα καινοφργια κτίρια, ποςοςτό
(%) ι διεφρυνςθ των απαιτιςεων για
ενεργειακι απόδοςθ)

100%

* Η εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ποςοτικοποιείται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 3 οδθγώντασ ςε εφροσ εκτιμθκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010

