3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΘΝ ΣΕΛΙΚΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ
Στο παρόν κεφάλαιο παρζχεται θ λεπτομερισ περιγραφι και αξιολόγθςθ των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ που ζχουν υλοποιθκεί, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του ενδιάμεςου ςτόχου για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ το 2010, κακϊσ και θ περιγραφι των μζτρων που υλοποιοφνται ι ςχεδιάηονται και
προγραμματίηονται να εφαρμοςτοφν ςτουσ τομείσ τελικισ ενεργειακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να
επιτευχκεί ο τελικόσ ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016. Ραρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ενδιάμεςου ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010. Τζλοσ
παρουςιάηονται ςτοιχεία για τθν πρόοδο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων/άρκρων τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ και
αφοροφν τον παραδειγματικό ρόλο του Δθμοςίου τομζα, τθν αγορά ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν
διακεςιμότθτα ςυμβουλϊν και πλθροφοριϊν.
3.1. ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟ Υ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΤΕΛΛΚΘ ΧΘΣΘ ΚΑΛ
ΕΡΛΤΕΥΧΚΕΛΣΑ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ.
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι ςτόχοι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Γίνεται ςυγκεντρωτικι αποτίμθςθ του
εκνικοφ ενδιάμεςου και τελικοφ ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κακϊσ και μια πρϊτθ προςζγγιςθ των
ςτόχων για κτίρια μθδενικισ κατανάλωςθσ.
3.1.1. ΕΚΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΤΕΛΛΚΘ ΧΘΣΘ ΚΑΛ
ΡΟΟΔΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΤΕΥΞΘ ΤΟΥ
Οι κφριεσ δράςεισ που δρομολογικθκαν από το 2007 και ζπειτα, μζςα ςτο πλαίςιο επίτευξθσ του ςτόχου
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ κατά 9% 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, όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 2.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτισ ενότθτεσ 1.1 και 1.2, ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει
υπερκαλυφκεί. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν οικονομικι φφεςθ και όχι τόςο ςτθν ενεργοποίθςθ
των μζτρων που προδιαγράφονται ςτο 1ο ΣΔΕΑ. Ραρόλα αυτά, θ οικονομικι φφεςθ, ςε ςυνδυαςμό με τισ
δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ των καταναλωτϊν για κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ προσ τθν κατεφκυνςθ πιο ορκολογικισ
χριςθσ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό νζων μζτρων (προςαρμογι παλαιϊν) Βελτίωςθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ ικανϊν να αξιοποιιςουν, προσ όφελοσ τόςο τθσ κοινωνίασ όςο και τθν αγοράσ, τθ νζα
οικονομικι κατάςταςθ. Στον Ρίνακα 9 παρουςιάηεται θ ςυγκεντρωτικι αποτφπωςθ τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, όπωσ αυτι προκφπτει τόςο από τον υπολογιςμό των δεικτϊν τθσ μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω», όςο και με τθν προςεγγιςτικι μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ
φφεςθσ. Στον Ρίνακα 10 παρατίκενται τα αντίςτοιχα αποτελζςματα ανά τομζα.

Πίνακασ 1: υγκεντρωτικι αποτφπωςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά τθν τελικι χριςθ από τθν
εφαρμογι μζτρων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ
Στόχοσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ κατά τθν τελικι
χριςθ (TWh)

2010
(ενδιάμεςθ
περίοδοσ)
2016
(ςυνολικι
περίοδοσ)

Εφροσ εκτιμϊμενθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
κατά τθν τελικι χριςθ
(TWh)1

Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ κατά τθν τελικι
χριςθ ςφμφωνα με
μεκοδολογία ΕΕ (TWh)2

Σε
απόλυτεσ
τιμζσ
(ΤWh)

Ροςοςτό (%)
(αναφορικά με
τθν
κατανάλωςθ
αναφοράσ τθσ
ESD )

Σε
απόλυτεσ
τιμζσ
(ΤWh)

Ροςοςτό (%)
(αναφορικά με
τθν
κατανάλωςθ
αναφοράσ τθσ
ESD )

Σε
απόλυτεσ
τιμζσ
(ΤWh)

Ροςοςτό (%)
(αναφορικά με
τθν
κατανάλωςθ
αναφοράσ τθσ
ESD )

5,10

2,8

9,24-19,87

5,1-10,9

21,37

11,7

16,46

9

1

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ
Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy
end-use efficiency and energy services»
2

Πίνακασ 2: υνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά τομζα κατά τθν τελικι χριςθ από τθν εφαρμογι μζτρων
ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ
Τομζασ

Στόχοσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ κατά τθν
τελικι χριςθ (TWh)

Εφροσ εκτιμϊμενθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
κατά τθν τελικι χριςθ
(TWh)1

Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ κατά τθν τελικι
χριςθ ςφμφωνα με
μεκοδολογία ΕΕ (TWh)2

Οικιακόσ

1,68

1,76-7,23

7,83

Βιομθχανικόσ

0,13

0,37-1,87

1,98

Σριτογενισ

1,53

0,05

0,11

Μεταφορζσ

1,79

7,12-10,71

11,45

φνολο

5,12

9,24-19,87

21,37

1

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ
Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy
end-use efficiency and energy services»
2

ΕΠΙΣΕΤΞΘ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΣΟΧΟΤ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΣΕΛΙΚΘ ΧΡΘΘ ΓΙΑ
ΣΟ 2010
Το εφροσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που υπολογίηεται με βάςθ τθν μεκοδολογία που αναπτφςςεται ςτθν
ενότθτα 3.1.1 ανζρχεται ςτισ 9,24-19,87 TWh ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο 5,1-10,9% τθσ μζςθσ κατανάλωςθσ
τθσ περιόδου 2001-2005, ζναντι 5,1 TWh που αποτελοφςε τον ενδιάμεςο ςτόχο (ποςοςτό 2,8% τθσ μζςθσ
κατανάλωςθσ τθσ περιόδου 2001-2005) για εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2010. Αν και τα περιςςότερα μζτρα
ο
που προτείνονται ςτο 1 ΣΔΕΑ, όπωσ αναφζρεται ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ και αναλφεται διεξοδικά ςτθν
ενότθτα 3.3.2, δεν είχαν ενεργοποιθκεί μζχρι το τζλοσ του 2010, με εξαίρεςθ τισ νομοκετικζσ μεταρρυκμίςεισ,
τα προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ των επιχειριςεων και τα μζτρα του τομζα των μεταφορϊν,
παρατθρείται ότι θ οικονομικι φφεςθ ζχει οδθγιςει ςε μεγάλθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ οποία και
εξθγείται κυρίωσ από τθν αφξθςθ των τιμϊν των ενεργειακϊν προϊόντων ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ των
ειςοδθμάτων των καταναλωτϊν, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των
καταναλωτϊν.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΟΧΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΣΕΛΙΚΘ ΧΡΘΘ, ΓΙΑ ΣΟ 2016.
Ο υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010 όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί εμφανίηει υπερκάλυψθ
του ενδιάμεςου ςτόχου, ζτςι όπωσ αυτόσ παρουςιάηεται ςτο 1ο ΣΔΕΑ. Λόγω όμωσ τθσ ιδιαιτερότθτασ των
παραμζτρων που οδιγθςαν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζχρι το 2010, δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ για τθν
περαιτζρω πορεία επίτευξθσ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016 και ο ςυνυπολογιςμόσ ςε
αυτόν των επιπτϊςεων που οφείλονται από τθν οικονομικι φφεςθ. Αν και ςτο παρόν ςχζδιο, γίνεται
προςπάκεια να απεμπλακεί θ επίπτωςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ από τθν αποτίμθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ για το 2010, δεν είναι εφικτι θ αξιολόγθςθ τθσ ουςιαςτικισ προόδου
αναφορικά με τθν πορεία επίτευξθσ του εκνικοφ ςτόχου για το 2016. Επομζνωσ, ςτθν παροφςα μελζτθ ο
τελικόσ ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παραμζνει ο ίδιοσ με αυτόν που προδιαγράφεται ςτο 1 ο ΣΔΕΑ και
αντιςτοιχεί ςε 16,46 TWh εξοικονόμθςθ ενζργειασ για το 2016 ι 9% εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν
μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ περιόδου 2001-2005. Θ ανακεϊρθςθ του ςτόχου δφναται να υλοποιθκεί ςε
μελλοντικι μελζτθ (3ο ΣΔΕΑ, 2014), όταν πλζον κα είναι εφικτι τόςο θ ποςοτικοποίθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ
οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, όςο και ο διαχωριςμόσ τθσ εν λόγω επίδραςθσ από
τα μζτρα και προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που προωκοφνται από το 2011 και μετά.

3.1.2. ΕΚΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΘΔΕΝΛΚΘΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ΚΤΛΛΑ.
Ο Ν.3661/2008 για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, ο Ν.3851/2010 για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ
των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κακϊσ και ο
Ν.3855/2010 για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ζχουν κζςει τισ βάςεισ για τθ
μετάβαςθ προσ κτίρια χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και προςδιορίηουν ζνα ςφνολο μζτρων και
μθχανιςμϊν για αυτιν τθ μεταςτροφι.
Ραράλλθλα, ο νζοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) κεςμοκετεί ολοκλθρωμζνο
ενεργειακό ςχεδιαςμό ςτον κτιριακό τομζα με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων, τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ κζτει ςε εφαρμογι δφο βαςικζσ
υποχρεϊςεισ:

1)

τθν υποβολι Μελζτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων για ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ,

2)
τθ διενζργεια Ενεργειακϊν Επικεωριςεων Κτιρίων, Λεβιτων, Εγκαταςτάςεων Κζρμανςθσ και
Εγκαταςτάςεων Κλιματιςμοφ.
Οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ που αφοροφν τθν ενεργειακι πιςτοποίθςθ των κτιρίων, αναμζνεται να
ςυνειςφζρουν ςθμαντικά προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ενϊ ο ςτόχοσ για 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 κατά τθν εφαρμογι του να αναδιαρκρϊςει
ριηικά τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των κτιρίων.
Ζτςι πιο ςυγκεκριμζνα, με το Ν.3851/2010 υπάρχει αναφορά για τροποποίθςθ του Άρκρου 4 του
Ν.3661/2008 όπου και προςτίκενται οι ακόλουκοι Ραράγραφοι 3 και 4 ωσ εξισ:


Ραρ. 3. Στα κτίρια για τα οποία κατατίκεται ςτθν αρμόδια Ρολεοδομικι Υπθρεςία αίτθςθ χοριγθςθσ
οικοδομικισ άδειασ μετά τθν 1.1.2011 είναι υποχρεωτικι θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό
νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα. Το ελάχιςτο ποςοςτό του θλιακοφ μεριδίου ςε ετιςια
βάςθ κακορίηεται ςε 60%. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν ιςχφει για τισ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο
Άρκρο 11, κακϊσ και όταν οι ανάγκεσ ςε ηεςτό νερό χριςθσ καλφπτονται από άλλα ςυςτιματα
παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ
και κερμότθτασ, ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ
και ςε αντλίεσ κερμότθτασ με εποχιακό βακμό απόδοςθσ (SPF) ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν
Ραράγραφο 2. Αδυναμία εφαρμογισ του ανωτζρω ποςοςτοφ απαιτεί επαρκι τεχνικι τεκμθρίωςθ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ.



Ραρ. 4. Το αργότερο ζωσ τισ 31.12.2019, όλα τα νζα κτίρια κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο τθσ
πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςισ τουσ με ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται ςε
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, ςυςτιματα
τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ και ςε αντλίεσ κερμότθτασ
με εποχιακό βακμό απόδοςθσ (SPF) ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν Ραράγραφο 2 του παρόντοσ
άρκρου. Για τα νζα κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα,
θ υποχρζωςθ αυτι κα πρζπει να τεκεί ςε ιςχφ το αργότερο ζωσ τισ 31.12.2014.

3.1.3. ΆΛΛΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΛ/Θ ΡΟΒΛΕΨΕΛΣ ΚΑΛ ΕΡΛΤΕΥΞΕΛΣ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΤΕΛΛΚΘΣ
ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Οι εκνικοί ςτόχοι και οι προβλζψεισ για τθν εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ, παρουςιάηονται ςτο παρόν
Σχζδιο Δράςθσ. Δεν ζχουν οριςτεί, μζχρι τθ ςυγγραφι του παρόντοσ Σχεδίου, επιπλζον ςτόχοι για
εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ.

3.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΜΕ ΕΡΛΔΑΣΘ ΣΤΘΝ ΗΘΤΘΣΘ ΤΕΛΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Θ λεπτομερισ ανάλυςθ όλων των ςτρατθγικϊν που επιδροφν ςτθν ηιτθςθ τελικισ ενζργειασ ζχουν ιδθ
παρουςιαςτεί ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ και αναλφονται διεξοδικά ςτισ ενότθτεσ 3.3-3.8 που ακολουκοφν.
3.3. ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΕΛΛΚΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ Ε ΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΤΕΛΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ.

Στθν παροφςα ενότθτα αναπτφςςεται θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ενδιάμεςου ςτόχου εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και παρουςιάηονται αναλυτικά τα μζτρα που είναι ςε ιςχφ ι ζχει προγραμματιςτεί θ άμεςθ
εφαρμογι τουσ, για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016.
3.3.1. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ
Για τθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010, χρθςιμοποιικθκε θ πρότυπθ μεκοδολογία
υπολογιςμοφ «από τθν κορυφι προσ τα κάτω» ζτςι όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν προτεινόμενθ μεκοδολογία που
αναπτφχκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι «Recommendations on measurement and Verification methods in
the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services» και ενςωματϊκθκε
ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με τθν Υ.Α. Δ6/7094/23.6.2011 «Ρλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ
τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ςτθν τελικι χριςθ - Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσΕνεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ».
Με τθν εν λόγω μεκοδολογία γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με τθν χριςθ
ςυγκεντρωτικϊν καταναλϊςεων και ποιοτικϊν δεδομζνων ανά τομζα τελικισ κατανάλωςθσ, λαμβάνοντασ ωσ
ζτθ αναφοράσ το 2007 και το 2010. Τα αποτελζςματα κανονικοποιοφνται ςτθν ςυνζχεια λαμβάνοντασ υπόψθ
εξωγενείσ παράγοντεσ, όπωσ οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ/ψφξθσ, οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτουσ τομείσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κτλ. Θ ανάπτυξθ τθσ εν λόγω μεκοδολογίασ βαςίηεται ςτο πρότυπο ODEX
(πρότυπο αναπτυγμζνο ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζργου ODYSSE-MURE, του προγράμματοσ «Ευφυισ
Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ).
Τα δεδομζνα των ενεργειακϊν καταναλϊςεων για το ζτοσ αναφοράσ 2007 λαμβάνονται από επίςθμεσ
Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ πθγζσ, που αναφζρονται αναλυτικά ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ ενότθτεσ, ενϊ για τα
αντίςτοιχα δεδομζνα του 2010, γίνονται εκτιμιςεισ που βαςίηονται ςτα επίςθμα ςτοιχεία του 2009 και ςτισ
ακόλουκεσ παραδοχζσ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Γνωρίηοντασ τθν ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν και Φυςικοφ Αερίου για το 2010 (ΥΡΕΚΑ), ο
επιμεριςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ανά τομζα τελικισ χριςθσ γίνεται με βάςθ των αντίςτοιχο
επιμεριςμό για το ζτοσ 2009, ζτςι όπωσ αυτόσ προκφπτει από το ενεργειακό ιςοηφγιο.
Σφμφωνα με το ΔΕΣΜΘΕ θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ ςτο διαςυνδεδεμζνο δίκτυο το 2010
μειϊνεται κατά 0,8% ςε ςχζςθ με το 2009. Γίνεται θ παραδοχι ότι θ μείωςθ αυτι αφορά το ςφνολο
τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ και ο επιμεριςμόσ ανά τομζα τελικισ χριςθσ γίνεται με βάςθ τα
αντίςτοιχα ποςοςτά του 2009.
Θ κατανάλωςθ ςτερεϊν καυςίμων ςτθ βιομθχανία κεωρείται ςτακερι και ίςθ με τθν κατανάλωςθ
του 2009
Θ κατανάλωςθ ενζργειασ που προζρχεται από ΑΡΕ κεωρείται ςτακερι και ίςθ με τθν κατανάλωςθ
του 2009
Στισ μεταφορζσ κεωρείται 10% μείωςθ των επιβατο-χλμ των επιβατικϊν οχθμάτων και 15% αφξθςθ
των επιβατο-χλμ ςτα ΜΜΜ
Το απόκεμα των επιβατικϊν οχθμάτων προκφπτει από το απόκεμα των οχθμάτων του 2009 ςε
ςυνδυαςμό με τισ πωλιςεισ νζων οχθμάτων (Ρθγι: ΣΕΑΑ - Σφνδεςμοσ ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων
Αυτοκινιτων) και των αρικμό των οχθμάτων που ανακυκλϊκθκαν (Ρθγι: ΕΔΟΑ - Εναλλακτικι
Διαχείριςθ Οχθμάτων Ελλάδοσ).
Τα δεδομζνα του αρικμοφ των πρϊτων κατοικιϊν προκφπτουν λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ
ΕΛ.ΣΤΑΤ από τθν απογραφι κτιρίων του 2001, τισ οικοδομικζσ άδειασ ανζγερςθσ κτιρίων κατοικίασ
που εκδίδονται ςε ετιςια βάςθ, κακϊσ και δεδομζνα τθσ Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ Θλεκτριςμοφ (ΔΕΘ
ΑΕ) ςχετικά με τον αρικμό των πρϊτων και δευτερευόντων κατοικιϊν.
Οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ προκφπτουν από τθν ιςτοςελίδα www.degreedays.net

ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ
Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα χρθςιμοποιοφνται οι δείκτεσ
ενεργειακισ απόδοςθσ Μ1 και Μ21 που αφοροφν τθ ςυνολικι θλεκτρικι και λοιπι κατανάλωςθ ενζργειασ,
αντίςτοιχα του οικιακοφ τομζα ςε ςχζςθ με τον αρικμό των πρϊτων κατοικιϊν.
ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ ΣΟΜΕΑ
1

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ του τριτογενοφσ τομζα υπολογίηεται με τουσ δείκτεσ Μ3 και Μ4 , ςτουσ οποίουσ
λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι θλεκτρικι και λοιπι κατανάλωςθ ενζργειασ, αντίςτοιχα και ο αρικμόσ των
εργαηομζνων ςτον τριτογενι τομζα. Τα δεδομζνα κατανάλωςθσ ενζργειασ προζρχονται από το Εκνικό
ενεργειακό ιςοηφγιο, και ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτον τριτογενι τομζα προζρχεται από τθν Eurostat.
ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
Στον τομζα των μεταφορϊν, για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ γίνεται θ χριςθ των δεικτϊν
1
Μ5, Μ6, 12, και 13 που αφοροφν:








Δείκτθσ Μ5: Κατανάλωςθ ενζργειασ των οδικϊν οχθμάτων ςε Τ.Λ.Ρ. ανά ιςοδφναμο όχθμα. Για τον
υπολογιςμό του εν λόγω δείκτθ λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ των οδικϊν
μεταφορϊν και το απόκεμα των οχθμάτων. Θ αναγωγι των οχθμάτων ςε ιςοδφναμο όχθμα γίνεται
με χριςθ των ςυντελεςτϊν μετατροπισ που παρουςιάηονται ςτθν πρότυπθ μεκοδολογία
«Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive
2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services».
Δείκτθσ Μ6: Κατανάλωςθ ενζργειασ των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν ςε γραμμάτια Λ.Ρ. ανά τόνοχλμ. Ο δείκτθσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ των
ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν κακϊσ και τθν επιβατικι και εμπορικι κίνθςθ των εν λόγω μεταφορϊν.
Δείκτθσ Ρ12: Μερίδιο των δθμοςίων μεταφορϊν ςτο ςφνολο τθσ επιβατικισ κίνθςθσ των χερςαίων
μεταφορϊν (%). Για τον υπολογιςμό του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ θ ςυνολικι επιβατικι κίνθςθ ςε
επιβατο-χλμ, θ επιβατικι κίνθςθ των δθμοςίων μεταφορϊν ςε επιβατο-χλμ, θ ειδικι κατανάλωςθ
ενζργειασ των επιβατικϊν οχθμάτων και θ ειδικι κατανάλωςθ των δθμοςίων μεταφορϊν ςε
γραμμάρια Λ.Ρ./τόνο-χλμ .
Δείκτθσ Ρ13: Μερίδιο των ςιδθροδρομικϊν εμπορικϊν μεταφορϊν ςτο ςφνολο των εμπορικϊν
μεταφορϊν (%). Ο δείκτθσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςυνολικι μετακίνθςθ
εμπορευμάτων εκφραςμζνθ ςε τόνο-χλμ, τθν μετακίνθςθ εμπορευμάτων ςτισ ςιδθροδρομικζσ
μεταφορζσ ςε τόνο-χλμ, τθν ειδικι κατανάλωςθ των οδικϊν εμπορικϊν μεταφορϊν και τθν ειδικι
κατανάλωςθ των ςιδθροδρομικϊν εμπορικϊν μεταφορϊν ςε γραμμάρια Λ.Ρ./τόνο-χλμ.

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
1

Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο βιομθχανικό τομζα χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ 14 για
τον υπολογιςμό του οποίου λαμβάνεται υπόψθ θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κάκε υποτομζα ςτθ
βιομθχανία, ο δείκτθσ παραγωγισ κάκε υποτομζα, και το ποςοςτό του κάκε υποτομζα που εμπίπτει ςτουσ
ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ. Οι υποτομείσ ορίηονται με βάςθ τθν κατάταξθ τουσ τομείσ τθσ νζασ
ταξινόμθςθσ NACE Rev.2 τθσ Eurostat.
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Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end -use efficiency
and energy services

ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΕΠΙΠΣΩΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΦΕΘ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ κεωρικθκε δόκιμο να ποςοτικοποιθκεί ζςτω και προςεγγιςτικά θ επίδραςθ τθσ ςτθν
κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ απουςία ενόσ δθμοςιευμζνου μεκοδολογικοφ πλαιςίου αποτζλεςε τροχοπζδθ ςε
αυτι τθν προςπάκεια, ωςτόςο θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία βαςίςτθκε ςτθν προςπάκεια προςαρμογισ τθσ
εκτιμϊμενθσ τελικισ κατανάλωςθσ ανά τομζα το 2010 ςτα επίπεδα που ενδεχομζνωσ να υπιρχαν χωρίσ τθν
επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Αυτό πραγματοποιικθκε υπολογίηοντασ το λόγο ςυγκεκριμζνων δεικτϊν
για τα ζτθ 2007, το οποίο κεωρείται ωσ ζτοσ αναφοράσ, και 2010. Οι δείκτεσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι:
α) θ τιμι ΑΕΡ εκφραςμζνθ ςε τρζχουςεσ τιμζσ ιςοδφναμθσ αγοραςτικισ δφναμθσ ανά κάτοικο
β) θ ςυνολικι καταναλωτικι δαπάνθ (ΣΚΔ) εκφραςμζνθ ςε τρζχουςεσ τιμζσ ιςοδφναμθσ
αγοραςτικισ δφναμθσ ανά κάτοικο
γ) ο λόγοσ τθσ ςυνολικισ καταναλωτικισ δαπάνθσ εκφραςμζνθσ ςε τρζχουςεσ τιμζσ ιςοδφναμθσ
αγοραςτικισ δφναμθσ ανά κάτοικο προσ αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ ενεργειακϊν προϊόντων ανά
τομζα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο οικιακό τομζα χρθςιμοποιικθκαν θ τιμι θλεκτρικισ ενζργειασ του
οικιακοφ τιμολογίου για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ τιμι πετρελαίου κζρμανςθσ
για τθν κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ, ενϊ ςτον τριτογενι και ςτο βιομθχανικό τομζα θ τιμι
θλεκτρικισ ενζργειασ του βιομθχανικοφ τιμολογίου για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ
τιμι πετρελαίου κίνθςθσ για τθν κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ. Τζλοσ ςτισ μεταφορζσ, ο λόγοσ
προςδιορίςτθκε διαιρϊντασ με τθ ςτακμιςμζνθ τιμισ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ ςτο
ςυνολικό αρικμό οχθμάτων το 2010.
Θ επίπτωςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ αποτιμικθκε ειςάγοντασ τουσ παραπάνω ςυντελεςτζσ μείωςθσ ςε κάκε
δείκτθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεκοδολογίασ (Δείκτεσ Μ1-Μ2 ςτον οικιακό τομζα, Μ3-Μ4 ςτον τριτογενι
τομζα, Ρ14 ςτο βιομθχανικό τομζα και Μ5-Μ6 ςτον τομζα των μεταφορϊν) .
Οι ςυντελεςτζσ μείωςθσ που χρθςιμοποιικθκαν παρατίκενται παρακάτω:

Δείκτθσ 1: ΑΕΡ (PPS/κάτοικο) (2007) / ΑΕΡ (PPS/κάτοικο) (2010)
Δείκτθσ 2: ΣΚΔ (PPS/κάτοικο) (2007) / ΣΚΔ (PPS/κάτοικο) (2010)
Δείκτθσ 3: (ΣΚΔ (PPS/κάτοικο) (2007) / Τιμι ενεργειακοφ προϊόντοσ (2007)) / (ΣΚΔ
ενεργειακοφ προϊόντοσ (2010))

Οι τιμζσ των δεικτϊν που υπολογίςτθκαν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 11.

(PPS/κάτοικο)

(2010) / Τιμι

Πίνακασ 3: υντελεςτζσ μείωςθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ.
Μζγεκοσ

Διακφμανςθ 2007/2010

ΑΕΠ (PPS/κάτοικο)

106%

ΚΔ (PPS/κάτοικο)

101%

ΚΔ (PPS/κάτοικο) / Σιμι θλεκτρικισ ενζργειασ (οικιακό τιμολόγιο)

115%

ΚΔ (PPS/κάτοικο) / Σιμι βενηίνθσ

143%

ΚΔ (PPS/κάτοικο) / Σιμι πετρελαίου κίνθςθσ

128%

ΚΔ (PPS/κάτοικο) / Σιμι πετρελαίου κζρμανςθσ

113%

ΚΔ (PPS/κάτοικο) / Σιμι θλεκτρικισ ενζργειασ (βιομθχανικό τιμολόγιο)

127%

Στον Ρίνακα 12 παρατίκενται τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι τθσ παραπάνω
μεκοδολογίασ και πιο ςυγκεκριμζνα θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που εκτιμάται ζχοντασ αφαιρζςει τισ
επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Τα αποτελζςματα υποδθλϊνουν ότι μπορεί ςτθν οικονομικι φφεςθ να
αποδοκεί ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Αξίηει να αναφερκεί ότι οι
μθδενικζσ τιμζσ του Ρίνακα 12 υποδθλϊνουν εκτιμιςεισ μθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, που με βάςθ τθ
μεκοδολογία «από τθν κορυφι προσ τα κάτω» δε λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ.
Πίνακασ 4: Εκτιμιςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά τομζα το 2010 αποςυνδζοντασ τθν επίδραςθ τθσ
οικονομικισ φφεςθσ (TWh).
Τομζασ

Δείκτθσ 1

Δείκτθσ 2

Δείκτθσ 3

4,69

7,23

1,76

0

0,05

0

Βιομθχανικόσ

1,36

1,87

0,37

Μεταφορϊν

7,12

10,71

0

φνολο

13,17

19,87

2,12

Οικιακόσ
Σριτογενισ

Από τα αποτελζςματα του παραπάνω Ρίνακα μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι θ ελάχιςτθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, θ οποία επιτεφχκθκε ζχοντασ αποςυνδζςει τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, ιςοφται για τον
οικιακό τομζα με 1,76 TWh, τον τριτογενι τομζα με 0,05 TWh, το βιομθχανικό τομζα με 0,37 TWh και τον
τομζα των μεταφορϊν με 7,12 TWh. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ εκτιμάται
ίςθ με 9,24 TWh. Βζβαια, το γεγονόσ ότι οι εκτιμιςεισ των μακρο-οικονομικϊν μεγεκϊν για τα δυο
εξεταηόμενα ζτθ είναι προςωρινά ςτοιχεία υποδθλϊνουν ότι τα παραπάνω αποτελζςματα ίςωσ να
υποεκτιμοφν ςε ςθμαντικό βακμό τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, διότι τα πραγματικά μακροοικονομικά μεγζκθ ίςωσ να είναι τελικά ςθμαντικά χαμθλότερα.

Πίνακασ 5: Πίνακασ πθγϊν δεδομζνων
Δεδομζνα

Ρθγι

Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα

Εκνικό Ενεργειακό Λςοηφγιο - Eurostat

Ποςοτικά δεδομζνα μεταφορϊν

EU transport in figures - Statistical Pocketbook 2011 European Commission

Δείκτθσ παραγωγισ ςτθ βιομθχανία

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ)

Εκνικοί λογαριαςμοί

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ)

3.3.2. ΕΚΤΕΝΘΣ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΩΝ
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται λεπτομερισ παρουςίαςθ των μεμονωμζνων μζτρων που ζχουν ςυμβάλει ςτθν
επίτευξθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ το 2010 ι πρόκειται να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου
για το 2016. Ουςιαςτικά πραγματοποιείται θ αποτίμθςθ των μζτρων που ζχουν προδιαγραφεί ςτο 1ο ΣΔΕΑ,
αναφζρονται οι κφριεσ τροποποιιςεισ τουσ και παρουςιάηονται νζα μζτρα για τα οποία ζχει δρομολογθκεί θ
υλοποίθςι τουσ.
Θ διαμόρφωςθ και παρουςίαςι των μζτρων, είναι θ αντίςτοιχθ που ζχει παρουςιαςτεί ςτο 1ο ΣΔΕΑ. Ζτςι
λοιπόν τα μζτρα κατθγοριοποιοφνται ςε ζξι κατθγορίεσ ωσ ακολοφκωσ:
1.
2.
3.
4.

Οριηόντια Μζτρα
Διατομεακά Μζτρα
Οικιακόσ τομζασ
Σριτογενισ τομζασ
4.1
Ιδιωτικόσ Σομζασ
4.2
Δθμόςιοσ Σομζασ
5. Βιομθχανία
6. Μεταφορζσ
Στθν αρχι κάκε ενότθτασ παρατίκεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των ξεχωριςτϊν μζτρων ςτον οποίον
παρουςιάηεται θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επίτευξθ του ενδιάμεςου ςτόχου, κακϊσ και το ςυγκεντρωτικό εφροσ
εξοικονόμθςθσ που υπολογίηεται με τθν μεκοδολογία τθσ ενότθτασ 3.1.1. για το 2010. Πςο αφορά τθν
εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ για το 2016, κακϊσ όπωσ ζχει ιδθ αναλυκεί ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ
δεν είναι δυνατι θ ποςοτικοποίθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, ςτον πίνακα παρουςιάηεται θ
αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ των επιμζρουσ κατθγοριϊν, ζτςι όπωσ αυτι προζκυψε κατά τθν εκπόνθςθ του
1ου ΣΔΕΑ. Ζπεται θ μελλοντικι αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016, κατόπιν ανάπτυξθσ μιασ
ορκισ μεκοδολογίασ αποτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ.
3.3.2.1.

ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΜΕΣΡΑ

Τα μζτρα αυτά είναι οριηόντιου χαρακτιρα, οι δράςεισ τουσ δεν ςυνδζονται ςτενά με ζνα τομζα ι κλάδο,
κάποια από αυτά κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ όλων των υποςτθρικτικϊν
δράςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ. Θ εφαρμογι τουσ κρίνεται αναγκαία για τθν επίτευξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κακϊσ και τθν αναμενόμενθ επίτευξθ του ςτόχου. Επικεντρϊνονται

κυρίωσ ςτθ ςυλλογι και αξιολόγθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν, τθν εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ όλων των
εμπλεκόμενων μερϊν κακϊσ και τθν οικονομικι ενίςχυςθ μζςω των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων.
Οι κφριεσ μεταβολζσ ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ ςε ςχζςθ με το 1ο ΣΔΕΑ, αφοροφν ςτθν αναπροςαρμογι του
τίτλου του μζτρου Ο1 και ςτθν προςκικθ ενόσ επιπλζον μζτρου, του μζτρου Ο4. Στον Ρίνακα 13 που
ακολουκεί παρουςιάηονται τα μζτρα οριηόντιου χαρακτιρα. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που επιτυγχάνεται
από τθν εφαρμογι του κάκε μζτρου, ςυνυπολογίηεται με τθ μεκοδολογία «από τθν κορυφι προσ τα κάτω»
ςτουσ τομείσ που απευκφνεται.

Πίνακασ 6: υγκεντρωτικόσ πίνακασ οριηοντίων μζτρων.
Διάρκεια

Επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ
ενζργειασ το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ για το 2016 (GWh)

Ζναρξθ: 1/7/2009
Λιξθ: 31/12/2012

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν
κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ
τομείσ που απευκφνεται,
ου
βάςθ του 1 ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2008

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται

Ζναρξθ: 2000

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται

Ενεργειακά αποδοτικζσ
τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο
των τομζων τελικισ χριςθσ

Ζναρξθ: 2000

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται

Ενεργειακά αποδοτικζσ
τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο
των τομζων τελικισ χριςθσ

Ζναρξθ: 2010

Δεν ςυνειςφζρει ςτθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ εν
λόγω περιόδου.

No

Σίτλοσ του μζτρου

τοχευόμενθ τελικι χριςθ

Ο.1

Πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν
παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ και
επίτευξθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Ο.2

τοχευόμενεσ εκςτρατείεσ
εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθ και
επιβράβευςθ των «καλϊν
πρακτικϊν»

Ο.3

Προγράμματα οικονομικισ
ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν
επενδφςεων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και ζρευνασ

Διείςδυςθ ενεργειακά αποδοτικϊν
ςυςτθμάτων για κζρμανςθ, ψφξθ,
παραγωγι θλεκτριςμοφ και
προϊόντων καταςκευισ κτιρίων

Ο.4

Φορολογικζσ απαλλαγζσ
επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ.

Ο.5

Χρθματοδότθςθ
Περιβαλλοντικϊν ΠαρεμβάςεωνΚδρυςθ Πράςινου Σαμείου.



Ζρευνεσ αγοράσ ςε όλουσ τουσ
τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ
ενζργειασ
 Μεκοδολογίεσ ςυλλογισ
ςτοιχείων ςτουσ τομείσ τελικισ
κατανάλωςθσ ενζργειασ και
δθμιουργία βάςεων δεδομζνων
Χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν
ςυςκευϊν και ορκολογικι χριςθ
ενζργειασ από το ςφνολο των
πολιτϊν και ςε όλουσ τουσ τομείσ
τελικισ χριςθσ

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν
κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ
τομείσ που απευκφνεται,
βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν
κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ
τομείσ που απευκφνεται,
βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν
κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ
τομείσ που απευκφνεται,
βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν
κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ
τομείσ που απευκφνεται,
βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Στθ ςυνζχεια τθσ ενότθτασ παρουςιάηονται αναλυτικά τα οριηόντια μζτρα που εμφανίηονται ςτον Ρίνακα 14.
Σίτλοσ

Πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και επίτευξθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Κωδικόσ μζτρου

Ρεριγραφι

Ο1
Κατθγορία

Υποςτθρικτικι δράςθ

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 1/7/2009

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου είναι θ ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όπου και προβλζπεται θ χριςθ και
θ λειτουργία όλων των απαραίτθτων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ενεργειακϊν μοντζλων και ςτατιςτικϊν βάςεων
δεδομζνων για τθ ςτιριξθ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ,
ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων.

Τελικι Χριςθ

Ζρευνεσ αγοράσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ.

Λιξθ: 31/12/2012

Μεκοδολογίεσ ςυλλογισ ςτοιχείων ςτουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και δθμιουργία βάςεων δεδομζνων.
Ομάδα ςτόχευςθσ

Οι ομάδεσ ςτόχευςθσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου είναι:
Ο τομζασ ενζργειασ του ΥΡΕΚΑ, όπου θ πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ υποδομισ και των ςυςτθμάτων που κα αναπτυχκοφν,
κα δϊςει τθ δυνατότθτα τθσ αποδοτικισ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ των οδθγιϊν για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά
τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και των υπολοίπων οδθγιϊν που ςχετίηονται με τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Οι επιχειριςεισ και οι επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθσ
Συμπαραγωγισ κακϊσ και αυτοί που πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν τα προςεχι χρόνια όπωσ πχ οι εταιρείεσ
ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ, κλπ.
Οι τελικοί καταναλωτζσ ςτον οικιακό, τριτογενι, βιομθχανικό, αγροτικό τομζα κακϊσ και ςτον τομζα των μεταφορϊν.

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Με τθν εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα παρζχονται όλα εκείνα τα απαραίτθτα εργαλεία που
ςχετίηονται με τθν ποςοτικι παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ςτόχων, ϊςτε να ςχεδιάηονται και να προγραμματίηονται τα
Σχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, ενϊ με τθ χριςθ του κα αξιολογείται εκ των υςτζρων ο βακμόσ υλοποίθςθσ
των μζτρων και θ επίτευξθ των Εκνικϊν Στόχων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ που περιζχονται ς’ αυτά.
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα είναι εξωςτρεφζσ και κα αποτελζςει βαςικό εργαλείο υποςτιριξθσ για τουσ φορείσ τθσ

Σίτλοσ

Πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και επίτευξθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ενεργειακισ αγοράσ, όπωσ εταιρίεσ που παρζχουν ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και αποδοτικό ενεργειακό εξοπλιςμό,
τελικοφσ καταναλωτζσ, ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, φορείσ λιψθσ ενεργειακϊν αποφάςεων κλπ.
Ειδικότερα, το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που αναπτφςςεται κα ζχει ςαν βαςικοφσ ςτόχουσ:

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ



Τθν ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ τθσ χριςθσ, μζςω τθσ ςυλλογισ και
ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των ενεργειακϊν ςτοιχείων, με τθ διενζργεια και ερευνϊν αγοράσ όπου απαιτείταi.



Τθν καταγραφι, αποτφπωςθ και επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων ςτατιςτικϊν δεδομζνων ενεργειακισ
κατανάλωςθσ και των αντίςτοιχων ενεργειακϊν δεικτϊν.



Τθν ανάπτυξθ όλων των μθτρϊων και βάςεων δεδομζνων που προβλζπονται για τθν υποςτιριξθ τθσ
παρακολοφκθςθσ του εκνικοφ ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ (Μθτρϊο επικεωριςεων ςε κτίρια,
μθτρϊο επικεωρθτϊν, μθτρϊο εταιριϊν ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, μθτρϊο ςυμβάςεων ενεργειακισ
απόδοςθσ, ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία από υπόχρεουσ φορείσ τθσ αγοράσ για ενεργειακζσ
καταναλϊςεισ).



Τον Ενεργειακό Ρρογραμματιςμό τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και τθσ Συμπαραγωγισ Υψθλισ
Αποδοτικότθτασ.



Τθν παρακολοφκθςθ, με χριςθ υπολογιςτικϊν ενεργειακϊν μοντζλων του προγραμματιςμοφ των Σχεδίων
Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και τθσ πορείασ υλοποίθςισ τουσ.



Τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και του αποδοτικοφ ενεργειακοφ
εξοπλιςμοφ.



Τθν ενθμζρωςθ των διανομζων ενζργειασ, των παρόχων μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των
τελικϊν καταναλωτϊν ενζργειασ για τουσ τρόπουσ και τισ ευκαιρίεσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ κακϊσ και τθ ςτιριξι τουσ για βζλτιςτεσ ενεργειακζσ αποφάςεισ, μζςα από τθν παροχι
κατάλλθλων εργαλείων πλθροφόρθςθσ για τθν αγορά, τθν νομοκεςία και τισ καλζσ πρακτικζσ.



Εκπόνθςθ μελετϊν αγοράσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ
χριςθσ, κακϊσ και ανάπτυξθσ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςτο πλαίςιο του εκνικοφ ςτόχου για το 2016.
Ραράλλθλα, προβλζπεται ανάπτυξθ υποδομϊν (βάςεων δεδομζνων, μθτρϊων) και δθμιουργία ενόσ
ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και τθσ μεκοδολογίασ ςυλλογισ πρωτογενϊν ςτοιχείων.

Το ζργο είναι εκνικισ εμβζλειασ και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)
και από εκνικοφσ πόρουσ.

Σίτλοσ

Πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και επίτευξθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
Ρράξθ ενταγμζνθ ςτο Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ΕΣΡΑ.
Τίτλοσ πράξθσ: «Εκνικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Καταμζτρθςθ τθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ, ςτο πλαίςιο
τθσ υλοποίθςθσ τθσ Οδθγίασ 2006/32»
Ρροχπολογιςμόσ: 2,78 εκατ. Ευρϊ
Υλοποίθςθ

Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΚΑΡΕ

Σίτλοσ

τοχευόμενεσ εκςτρατείεσ εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθ και επιβράβευςθ των «καλϊν πρακτικϊν»

Κωδικόσ μζτρου

O2

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Ενθμζρωςθ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2008

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Τελικι Χριςθ

Χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςκευϊν και ορκολογικι χριςθ ενζργειασ από το ςφνολο των πολιτϊν
και ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ χριςθσ

Ομάδα ςτόχευςθσ

 Ευρφ κοινό
 Πλοι οι τομείσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
 Δθμόςιοσ τομζασ
Εκνικό επίπεδο

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Στοχευόμενεσ εκςτρατείεσ εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθ και επιβράβευςθ των «καλϊν πρακτικϊν» με ςκοπό
τθν ευρφτερθ διάδοςθ του μθνφματοσ, ςτο ευρφ κοινό, τθσ ωφελιμότθτασ και τθσ προοπτικισ από τθ
ςυμβολι τουσ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςτθ ςυνολικι αναπτυξιακι
προςπάκεια τθσ χϊρασ για τθ μείωςθ των αερίων ρφπων και τθν μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ και
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για το άμεςο οικονομικό όφελόσ τουσ από
τθν εφαρμογι απλϊν μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ωσ εκ τοφτου να τουσ κινθτοποιιςει ςτθν
υιοκζτθςθ τζτοιων μζτρων.

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Το μζτρο αυτό περιλάμβανε τισ ακόλουκεσ δράςεισ κατά τθν περίοδο 2007-2010:


Ρρόγραμμα εκνικισ εκςτρατείασ από τθ ΑΕ ,με κεντρικό μινυμα το ‘Συμμετζχουμε Ενεργά’ με
ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ.



Εκςτρατεία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ με διανομι ενθμερωτικϊν
εντφπων με τίτλο: «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. Πποιοσ γνωρίηει, κερδίηει».

Σίτλοσ

τοχευόμενεσ εκςτρατείεσ εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθ και επιβράβευςθ των «καλϊν πρακτικϊν»


Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ εργαλείου προςδιοριςμοφ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ των ςχολείων ςε
ςυνεργαςία τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Σερρϊν, τθσ ΔΕΘ, του ΥΡΕΚΑ, του ΚΑΡΕ,
του ΤΕΛ Σερρϊν και τθσ ΕΤ. Χοριγθςθ επαίνου ςτουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.



Υλοποίθςθ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα του Γ’ ΚΡΣ με τίτλο «Δράςεισ
ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ διείςδυςθσ τθσ Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ
και Κερμότθτασ (ΣΘΚ) και των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ)».



Υλοποίθςθ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα του Γ’ ΚΡΣ από τθ ΑΕ με τίτλο
«Στρατθγικι και υλοποίθςθ επικοινωνιακισ πολιτικισ ΑΕ για τθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν
ενζργειασ».

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Γ’ ΚΡΣ, αυτοχρθματοδότθςθ

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΑΕ, Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Νομοφ Σερρϊν, ΕΥΔ ΕΡΑΝ

Σίτλοσ

Προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ζρευνασ

Κωδικόσ μζτρου

O3

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Δθμόςια Οικονομικι Ενίςχυςθ

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2000

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι



Δθμόςια ενίςχυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφκερμότθτασ/ψφξθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και υποκατάςταςθσ ςυμβατικϊν καυςίμων, μζςω των πόρων των
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και του αναπτυξιακοφ νόμου.



Δθμόςια ενίςχυςθ για τθν προϊκθςθ των ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων και ερευνθτικϊν φορζων και εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων ςε ζργα ζρευνασ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και επίδειξθσ μακροχρόνιασ εμβζλειασ, με ςκοπό τθν
παραγωγι καινοτόμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν με ςτόχο:

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

-

Τθ μείωςθ του κόςτουσ και τθ προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ)

-

Ανάπτυξθ νζων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων και υλικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια,
τθ βιομθχανία και τισ μεταφορζσ.

Διείςδυςθ ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων για τθ κζρμανςθ, τθν ψφξθ, τθν καταςκευι κτιρίων, τισ μεταφορζσ
κακϊσ και τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ.


Βιομθχανικόσ τομζασ



Τριτογενισ τομζασ



Μεταφορζσ



Ερευνθτικά κζντρα, Λνςτιτοφτα



ΑΕΛ, ΤΕΛ

Σίτλοσ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ζρευνασ
Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Τα ακόλουκα προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ζρευνασ
ζχουν ολοκλθρωκεί:




Το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα» ζχει ςυγχρθματοδοτιςει μερικζσ εκατοντάδεσ ζργων που
αφοροφν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθ ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ κερμότθτασ και τισ ΑΡΕ, ςυγκεκριμζνα

-

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα» (ΕΡΑΝ) του ΚΡΣ ΛΛΛ 2000-2006 ( Μζτρο 2.1.3) με ςυνολικι
δθμόςια δαπάνθ για ζργα εξοικονόμθςθσ 100 εκατ. Ευρϊ.

-

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα» (ΕΡΑΝ) του ΚΡΣ ΛΛΛ 2000-2006, επιχοριγθςθ Ενεργειακϊν
Επενδφςεων, ςτο πλαίςιο του Μζτρου 6.5: «Ρροϊκθςθ τθσ διείςδυςθσ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτο ενεργειακό
ςφςτθμα τθσ χϊρασ» ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ για ζργα εξοικονόμθςθσ 15 εκατ. Ευρϊ.

-

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα» (ΕΡΑΝ) του ΚΡΣ ΛΛΛ 2000-2006 (Μζτρο 4.5). επιχοριγθςθ
ερευνθτικϊν και επιδεικτικϊν ζργων ςτα πεδία των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθσ
Ενζργειασ, προχπολογιςμοφ 15 εκατ. Ευρϊ και αφορά ςτθν πράξθ «Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ εκνικισ προτεραιότθτασ».

Αναπτυξιακόσ Ν.3299/2004 ο οποίοσ επιχορθγοφςε επενδφςεισ ΑΡΕ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και Συμπαραγωγισ.

Σε εξζλιξθ βρίςκονται τα ακόλουκα προγράμματα:


Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιχειρθματικότθτα και Ανταγωνιςτικότθτα», Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4 «Ολοκλιρωςθ
του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και ενίςχυςθ τθσ αειφορίασ, (ΕΣΡΑ) 2007-2013, Υπουργείο Ανάπτυξθσ. Ο
ςυγκεκριμζνοσ άξονασ επιδιϊκει μεταξφ των άλλων τθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τθν
προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.



«Ρράςινθ Επιχείρθςθ» από το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ.



«Ρράςινοσ Τουριςμόσ» από το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και το Υπουργείο
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ.



«Κουπόνια Καινοτομίασ» από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ.



Ο νζοσ Αναπτυξιακόσ Ν.3908/2011 «Ενίςχυςθ Λδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ, τθν
Επιχειρθματικότθτα και τθν Ρεριφερειακι Συνοχι», ο οποίοσ ςτοχεφει ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ επενδφςεων

Σίτλοσ

Προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ζρευνασ
προϊκθςθσ τθσ πράςινθ οικονομίασ.
Άλλεσ δράςεισ που ενιςχφουν οικονομικά τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ζρευνασ είναι:


Ο Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 5, Ραρ. 5β, ο οποίοσ προβλζπει ευνοϊκι τιμι πϊλθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που
προζρχεται από ςτακμοφσ ΣΘΚΥΑ οι οποίοι κάνουν χριςθ Φυςικοφ Αερίου.

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ελλθνικό Δθμόςιο, ιδιωτικοί
πόροι

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, Υπουργείο Οικονομικϊν

Σίτλοσ

Φορολογικζσ απαλλαγζσ επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

Κωδικόσ μζτρου

O4

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Φορολογικά Κίνθτρα

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2000

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι
Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Σκοπόσ του μζτρου είναι θ κζςπιςθ φορολογικϊν κινιτρων για τθν προϊκθςθ ενεργειακά
αποδοτικϊν τεχνολογιϊν/παρεμβάςεων
Ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ
Τελικοί καταναλωτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Στο Ν.3522/2006 «Μεταβολζσ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ, απλουςτεφςεισ ςτον Κϊδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και άλλεσ διατάξεισ» Άρκρο 2, Ραρ. 2, προβλζπεται ζκπτωςθ κατά 20% από το
ειςόδθμα των δαπανϊν μζχρι του ποςοφ των 700 Ευρϊ για τθν υλοποίθςθ επεμβάςεων που κα
βελτιϊςουν τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα.
Ο Ν.3842/2010 «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και
άλλεσ διατάξεισ» Άρκρο 1, Ραρ. 4 κ, προβλζπει για φυςικά πρόςωπα μείωςθ φόρου κατά 10% τθσ
δαπάνθσ για επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ακινιτου που κα προκφψουν μετά από
ενεργειακι επικεϊρθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3661/2008 και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ
που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. Το ποςό τθσ δαπάνθσ ςφμφωνα με το οποίο
προςδιορίηεται θ μείωςθ δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό των 6.000 Ευρϊ.
-

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Υπουργείο Οικονομικϊν

Σίτλοσ

Χρθματοδότθςθ Περιβαλλοντικϊν Παρεμβάςεων-Κδρυςθ Πράςινου Σαμείου.

Κωδικόσ μζτρου

O5

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2010

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Με τον Ν.3889/2010 κακιερϊνεται ζνα ολοκλθρωμζνο και ειδικό ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ των
περιβαλλοντικϊν παρεμβάςεων. Λδρφεται το Ρράςινο Ταμείο που ςκοπόσ του είναι θ ενίςχυςθ τθσ
ανάπτυξθσ μζςω τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τθ διαχειριςτικι, οικονομικι, τεχνικι και
χρθματοπιςτωτικι υποςτιριξθ προγραμμάτων, μζτρων, παρεμβάςεων και ενεργειϊν που
αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, θ ςτιριξθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ Χϊρασ και θ εξυπθρζτθςθ του
δθμόςιου και κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ μζςω τθσ διοίκθςθσ, διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των
πόρων, ζτςι όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 3 και 8 του εν λόγω νόμου.

Τελικι Χριςθ

Ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ

Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ

Τελικοί καταναλωτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Το Ρράςινο Ταμείο μπορεί να χρθματοδοτεί προγράμματα που καταρτίηονται από το Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι άλλα Υπουργεία και τουσ εποπτευόμενουσ
οργανιςμοφσ τουσ, Θ βαςικι δομι των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει
ενδεικτικϊσ:
α) Άξονεσ προτεραιότθτασ που εξειδικεφουν τθν εκνικι περιβαλλοντικι ςτρατθγικι.
β) Μζτρα τα οποία εξειδικεφουν τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ.
γ) Δράςεισ που εξειδικεφουν τα μζτρα και ςτισ οποίεσ εντάςςονται οι πράξεισ και τα ζργα που
υλοποιοφν οι δικαιοφχοι.
Το χρθματοδοτικό πρόγραμμα ςυνοδεφεται από ςυμπλιρωμα προγραμματιςμοφ ςτο οποίο
εξειδικεφεται ο προχπολογιςμόσ και κατανζμεται ςτο χρόνο ιςχφοσ του προγράμματοσ. Στο

Σίτλοσ

Χρθματοδότθςθ Περιβαλλοντικϊν Παρεμβάςεων-Κδρυςθ Πράςινου Σαμείου.
χρθματοδοτικό πρόγραμμα προςδιορίηονται οι δικαιοφχοι τθσ χρθματοδότθςθσ.
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξεων και ζργων μπορεί να εξειδικεφονται ωσ προσ τθ
φφςθ και το είδοσ των δράςεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτιρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά
θ επιλεξιμότθτα, ωριμότθτα, πλθρότθτα, ςκοπιμότθτα του προγράμματοσ, θ ςυνεκτικότθτά του με
τισ εκάςτοτε εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ και τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, κακϊσ και θ
διαχειριςτικι ικανότθτα του φορζα υλοποίθςθσ.
Κάκε χρθματοδοτικό πρόγραμμα προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, χωρίσ φόρο προςτικζμενθσ αξίασ
(ΦΡΑ), ποςοφ μεγαλφτερου ι ίςου των πενιντα χιλιάδων (50.000) Ευρϊ εγκρίνεται με απόφαςθ
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, φςτερα από πρόταςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου. Κάκε χρθματοδοτικό πρόγραμμα
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, χωρίσ ΦΡΑ, ποςοφ μικρότερου των πενιντα χιλιάδων (50.000) Ευρϊ
εγκρίνεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ταμείου. Με τισ αποφάςεισ αυτζσ
κακορίηονται το φψοσ και ο τρόποσ καταβολισ των επιχορθγιςεων ι δανείων, οι διαδικαςίεσ και οι
όροι καταβολισ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι των προγραμμάτων.
Ρριν από τθν ζγκριςθ κάκε προγράμματοσ, καταχωρίηεται ςτθν ιςτοςελίδα του Ρράςινου Ταμείου
περίλθψθ του προγράμματοσ και των επί μζρουσ ςτοιχείων του (όπωσ κατθγορίεσ δράςεων,
χρονοδιάγραμμα, οικονομικόσ προγραμματιςμόσ, κατθγορίεσ δικαιοφχων), κακϊσ και κάκε άλλθ
ςχετικι λεπτομζρεια. Οποιοςδιποτε δικαιοφται να υποβάλει παρατθριςεισ για το προτεινόμενο
πρόγραμμα.
Ρόροι του Ρράςινου Ταμείου αποτελοφν και οι ειςφορζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Άρκρο 3 του
Ν.3889/2010.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Ρόροι Ρράςινου Ταμείου:
α) οι Ρράςινοι Ρόροι (πόροι ΕΤΕΡΣ, Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν, πόροι Ταμείου Ρεριβαλλοντικοφ
Λςοηυγίου, ειςφορζσ διανομζων ενζργειασ, των διαχειριςτϊν δικτφων διανομισ και των
επιχειριςεων λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ, άλλα τζλθ και ειδικά πρόςτιμα),
β) χρθματοδοτιςεισ από προγράμματα και πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνείσ
οργανιςμοφσ,
γ) κζρδθ, τόκοι ι άλλα ζςοδα που προζρχονται από τθ ςυμμετοχι του Ρράςινου Ταμείου ςε άλλα
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου,

Σίτλοσ

Χρθματοδότθςθ Περιβαλλοντικϊν Παρεμβάςεων-Κδρυςθ Πράςινου Σαμείου.

Υλοποίθςθ

δ) χορθγίεσ και δωρεζσ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου,
ε) ζςοδα από τθ διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ
του,
ςτ) επιχορθγιςεισ από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και χρθματοδοτιςεισ από το πρόγραμμα
δθμοςίων επενδφςεων και κάκε άλλο ζςοδο από νόμιμθ αιτία.
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ρράςινο Ταμείο

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΑ ΜΕΣΡΑ
Αφοροφν μζτρα που τυγχάνουν εφαρμογισ ςε περιςςότερουσ από ζνα τομείσ και ζχουν κεςμικό, ςτρατθγικό,
διαχειριςτικό και τεχνολογικό χαρακτιρα. Ριο ςυγκεκριμζνα αφοροφν πρότυπα και κανόνεσ, όπωσ για
παράδειγμα θ εφαρμογι τθσ οδθγίασ για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, ςυςτιματα ενεργειακισ
ςιμανςθσ, μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ με ζξυπνουσ μετρθτζσ και αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ, κατάρτιςθ και
εκπαίδευςθ που οδθγοφν ςτθν εφαρμογι ενεργειακά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν και τεχνικϊν. Με τον τρόπο
αυτό επιλζγονται δράςεισ μεγάλου δυναμικοφ και μεγιςτοποιείται θ εμβζλεια τουσ. Συγχρόνωσ
διαμορφϊνονται ςυνκικεσ οικονομίασ κλίμακασ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ςτακεροποίθςθ και δθμιουργία
νζων κζςεων εργαςίασ .
ο

Οι κφριεσ μεταβολζσ ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ ςε ςχζςθ με το 1 ΣΔΕΑ, αφοροφν ςτθν κατάργθςθ του μζτρου
Δ2 που αφοροφςε τθν περαιτζρω ζνταξθ Φυςικοφ Αερίου και Υγραερίου, κακϊσ θ εξοικονόμθςθ του εν λόγο
μζτρου υπολογίηεται ςτθν πρωτογενι ενζργεια, και θ προςκικθ του μζτρου Δ7 που αφορά το ζργο
«Χτίηοντασ το Μζλλον». Στον Ρίνακα 16 που ακολουκεί παρουςιάηονται τα διατομεακά μζτρα. Θ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ που επιτυγχάνεται από τθν εφαρμογι του κάκε μζτρου, ςυνυπολογίηεται με τθν
μεκοδολογία «από τθν κορυφι προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που απευκφνεται.

Πίνακασ 7: υγκεντρωτικόσ πίνακασ διατομεακϊν μζτρων.
No

Δ.1

Δ.2

Δ.3

Δ.4

Δ.5

Σίτλοσ του μζτρου

τοχευόμενθ τελικι χριςθ

Ενεργειακι Απόδοςθ
των Κτιρίων

Ρροδιαγραφζσ του κτιρίου όςον
αφορά ςτο ςχεδιαςμό του, το
κτιριακό κζλυφοσ και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ

Ενεργειακι ςιμανςθ
ςυςκευϊν και
απαιτιςεισ ελάχιςτθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ
Εφαρμογι υςτιματοσ
Ενεργειακισ
Διαχείριςθσ (ΕΔ) ςτο
τριτογενι και δθμόςιο
τομζα
Ενεργειακι αναβάκμιςθ
υφιςτάμενων κτιρίων
μζςω Επιχειριςεων
Ενεργειακϊν
Τπθρεςιϊν με ςφναψθ
υμβάςεων
Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(ΕΑ)
Εγκατάςταςθ
θλεκτρονικϊν και
ζξυπνων μετρθτϊν
ςτουσ καταναλωτζσ
θλεκτρικισ ενζργειασ

Κατανάλωςθ ενζργειασ
θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν
ςυςκευϊν

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Διάρκεια

Επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ
ενζργειασ το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ για το 2016 (GWh)

Ζναρξθ: 1/1/2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2008

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθ βάςθ
ςτθν κορυφι ςτουσ τομείσ
που απευκφνεται

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2012

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2012

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2009

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθ βάςθ
ςτθν κορυφι ςτουσ τομείσ
που απευκφνεται

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

No

Δ.6

Δ.7

Σίτλοσ του μζτρου
και φυςικοφ αερίου
Προϊκθςθ ςυςτθμάτων
υμπαραγωγισ
Θλεκτριςμοφ και
Θερμότθτασ Τψθλισ
Αποδοτικότθτασ
(ΘΘΤΑ) και
τθλεκζρμανςθσ
Ζργο «Χτίηοντασ το
Μζλλον»

τοχευόμενθ τελικι χριςθ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
κζρμανςθ, παραγωγι Ηεςτοφ
Νεροφ Χριςθσ και κερμικζσ
διεργαςίεσ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ,
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

Διάρκεια

Επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ
ενζργειασ το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ για το 2016 (GWh)

Ζναρξθ: 2009

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθ βάςθ
ςτθν κορυφι ςτουσ τομείσ
που απευκφνεται

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
ου
απευκφνεται, βάςθ του 1 ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2011

Δε ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Συνυπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» ςτουσ τομείσ που
απευκφνεται, βάςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Στθν ςυνζχεια τθσ ενότθτασ παρουςιάηονται αναλυτικά τα διατομεακά μζτρα που εμφανίηονται ςτον προθγοφμενο Ρίνακα.
Σίτλοσ

Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων

Κωδικόσ μζτρου

Δ1

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Κανονιςτικό/ Κεςμικό

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Με τον Ν.3661/2008 «Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων» ΦΕΚ 89/19
Μαΐου 2008, εναρμονίηεται θ ελλθνικι νομοκεςία με τθν Οδθγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2002 «Για τθν ενεργειακι απόδοςθ των
κτιρίων» (ΕΕ L1 τθσ 4.1.2003).
Ο Ν.3661/2008 ενςωματϊνει όλεσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ, προβλζπει τθν ζκδοςθ Κανονιςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ των κτιρίων και διακρίνει πζντε βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ
αφοροφν ςτον κακοριςμό των ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ και ςτθ μζκοδο
υπολογιςμοφ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ (Άρκρο 3) νζων και υφιςτάμενων κτιρίων (Άρκρα 4 και 5),
ςτθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (Άρκρο 6), ςτισ επικεωριςεισ των λεβιτων και
των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ (Άρκρα 7 και 8) και ςτθν πρόβλεψθ ειδικευμζνων και
διαπιςτευμζνων ενεργειακϊν επικεωρθτϊν (Άρκρο 9).

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Ρροδιαγραφζσ του κτιρίου όςον αφορά ςτο ςχεδιαςμό του, το κτιριακό κζλυφοσ και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ
Πλα τα κτίρια, ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 50 τ.μ., νζα ι υφιςτάμενα που υπόκεινται ςε ριηικι
ανακαίνιςθ, τα υφιςτάμενα κτίρια επιφάνειασ άνω των 50 τ.μ. ι τμιματα αυτϊν όταν πωλοφνται ι
εκμιςκϊνονται, κακϊσ και ςε όλα τα κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα.

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Με τον ΚΕΝΑΚ κεςμοκετείται ο ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςτον κτιριακό τομζα με
ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςισ των κτιρίων, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ:

Σίτλοσ

Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων

Κωδικόσ μζτρου

Δ1
1.

Εκπόνθςθ Μελζτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων

2.

Κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων

3.

Ενεργειακι Κατάταξθ Κτιρίων (Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ)

Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ κτιρίων, λεβιτων και εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ
Θ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων αντικακιςτά τθ μελζτθ κερμομόνωςθσ και κα εκπονείται για
κάκε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νζο ι υφιςτάμενο που ανακαινίηεται ριηικά και βαςίηεται ςε μια
ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία θ οποία αναφζρεται:
α) ςτθν απαίτθςθ κάλυψθσ ελάχιςτων προδιαγραφϊν του κτιρίου όςον αφορά ςτο ςχεδιαςμό του, το
κτιριακό κζλυφοσ και τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και
β) ςτθ ςφγκριςι του με κτίριο αναφοράσ. Ωσ κτίριο αναφοράσ νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά
χαρακτθριςτικά, κζςθ, προςανατολιςμό, χριςθ και χαρακτθριςτικά λειτουργίασ με το εξεταηόμενο
κτίριο που πλθροί όμωσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ και ζχει κακοριςμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ ιςχφει για δζκα χρόνια και αφορά ςε όλα τα κτίρια,
ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 50 τ.μ., νζα ι υφιςτάμενα που υπόκεινται ςε ριηικι ανακαίνιςθ, τα
υφιςτάμενα κτίρια επιφάνειασ άνω των 50 τ.μ. ι τμιματα αυτϊν όταν πωλοφνται ι εκμιςκϊνονται,
κακϊσ και ςε όλα τα κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Θ απαίτθςθ
Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτθν περίπτωςθ αγοροπωλθςίασ και ενοικίαςθσ τίκεται ςε
εφαρμογι από 9 Λανουαρίου 2011.
Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα αποτελζςματα τθσ
αξιολόγθςθσ του ενεργειακοφ επικεωρθτι και ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
του κτιρίου, ϊςτε οι καταναλωτζσ να είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν και να αξιολογιςουν τθν
πραγματικι τουσ κατανάλωςθ και τισ τυχόν δυνατότθτεσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Θ
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ είναι υποχρεωτικι.
Θ ενεργειακι επικεϊρθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο διάγνωςθσ τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ
των υφιςτάμενων κτιρίων και των δυνατοτιτων βελτίωςισ τθσ, αλλά και τθσ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ για τθν ενεργειακι απόδοςθ των νζων κτιρίων. Ο ιδιϊτθσ Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ, που

Σίτλοσ

Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων

Κωδικόσ μζτρου

Δ1
κα ενταχκεί ςε Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν του ΥΡΕΚΑ, επικεωρεί το κτίριο και το κατατάςςει
ςε ενεργειακι κατθγορία, βάςει του λόγου τθσ κατανάλωςθσ του κτιρίου προσ τθν κατανάλωςθ του
κτιρίου αναφοράσ.
Ο ζλεγχοσ για τθν ορκι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου γίνεται από τθν Ειδικι Υπθρεςία
Επικεωρθτϊν Ενζργειασ, που ςυγκροτείται ςτθν Ειδικι Γραμματεία Επικεϊρθςθσ και Ενζργειασ του
ΥΡΕΚΑ και ςτελεχϊνεται με υπαλλιλουσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΤΕΕ, Ειδικι Υπθρεςία Επικεωρθτϊν
Ενζργειασ

Σίτλοσ

Ενεργειακι ςιμανςθ ςυςκευϊν και απαιτιςεισ ελάχιςτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Κωδικόσ μζτρου

Δ2
Κατθγορία μζτρου

Ρεριγραφι
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι

Κατθγορία τελικισ
χριςθσ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και
περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

 Κεςμικό
 Ενθμζρωςθ και Υποχρεωτικά μζτρα Ραροχισ Ρλθροφοριϊν
Ζναρξθ: 2008
Θ ενεργειακι ςιμανςθ ςυςκευϊν αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
και τθ βακμολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν, ενϊ θ απαίτθςθ για ελάχιςτθ ενεργειακι
απόδοςθ ςτισ ςυςκευζσ διαςφαλίηει ςτουσ καταναλωτζσ ςθμαντικι μείωςθ τόςο του ενεργειακοφ όςο και του
περιβαλλοντικοφ κόςτουσ.
Κατανάλωςθ ενζργειασ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν
 Ευρφ κοινό
 Οικιακόσ
 Δθμόςιοσ και τριτογενισ τομζασ
Εκνικό επίπεδο
Με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Δ6/Β/14826/17-06-2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», Άρκρο 7, κακορίηεται ότι οι ςυςκευζσ που
προμθκεφονται οι φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά ενεργειακι ςιμανςθ και
πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ απόδοςθσ, ενϊ τίκενται και ελάχιςτεσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ για ςυγκεκριμζνουσ
τφπουσ ςυςκευϊν.
Στθν Υπουργικι Απόφαςθ Δ6/7094/23-05-2011 «Ρλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ
ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ - Κατάλογοσ
ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ - Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι
χριςθ» ςυμπεριλαμβάνονται τα ςυςτιματα ενεργειακισ ςιμανςθσ ςτον κατάλογο με τα ενδεικτικά επιλζξιμα μζτρα
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.
Θ ΑΕ υλοποίθςε πρόγραμμα εκνικισ εκςτρατείασ με κεντρικό μινυμα το ‘Συμμετζχουμε Ενεργά’ με ςτόχο τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενεργειακισ ςιμανςθσ.
Ανακιρυξθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ των ετϊν 2005-2010 ωσ ζτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Στο πλαίςιο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ διοργανϊκθκαν δυο εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ οι οποίεσ προζβλεπαν τθ διανομι:
Α. τριϊν ενθμερωτικϊν φυλλαδίων με τίτλουσ:
1. «Εξοικονόμθςθ ενζργειασ για καλφτερθ ποιότθτα ηωισ και κακαρό περιβάλλον»
2. «Οδθγείτε οικονομικά: Επτά χρυςοί κανόνεσ για οικονομία ςτα καφςιμα»

Σίτλοσ

Ενεργειακι ςιμανςθ ςυςκευϊν και απαιτιςεισ ελάχιςτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Κωδικόσ μζτρου
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Ρροχπολογιςμόσ και
πθγι χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

3. «Κζρμανςθ-Ψφξθ: Εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ χωρίσ ςτζρθςθ των ανζςεων»
Β. ενθμερωτικϊν εντφπων με τίτλο: «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. Πποιοσ γνωρίηει, κερδίηει».
Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ ΔΕΘ ΑΕ εκπλθρϊνοντασ τθν υποχρζωςθ τθσ που εκρζει από τον Ν.3855/2010 για
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ προτρζπει ςτουσ καταναλωτζσ να
χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ μζςω δράςεων όπωσ:
 Διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ μαηί με τουσ λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.
 Διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτουσ ςτακμοφσ του ΘΣΑΡ, ςε επιλεγμζνα μεγάλα εμπορικά καταςτιματα ςτθν Ακινα
και τθ Κεςςαλονίκθ, από τα καταςτιματα τθσ ΔΕΘ ΑΕ και από ςτακμοφσ διοδίων.
 Ενθμερωτικζσ αφίςεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτουσ ςτακμοφσ του μετρό, κλπ.
 Ραροχι πλθροφοριϊν από τθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ (www.dei.gr).
Με τθ δυνατότθτα επιβολισ προςτίμων για παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ περί ενεργειακισ ςιμανςθσ των οικιακϊν
ςυςκευϊν μεταβιβάηεται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ κάκε Ρεριφζρειασ. Ν.2647/1998 «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 1, Β. Αρμοδιότθτεσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ραρ. 3 θ.
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, Αρμόδιεσ Ρεριφζρειεσ

Σίτλοσ

Εφαρμογι υςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΕΔ) ςτο τριτογενι και δθμόςιο τομζα

Κωδικόσ μζτρου
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Κατθγορία μζτρου



Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2012

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Το Σφςτθμα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ είναι μια διαδικαςία που βαςίηεται ςτο Ευρωπαϊκό ι διεκνι πρότυπο (ΕΝ 16001
ι ΛSΟ 50001) θ οποία ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ ενόσ ςυςτιματοσ με
ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ του αποδοτικότθτασ και τθ μείωςθ του ενεργειακοφ του κόςτουσ.

Κατθγορία τελικισ χριςθσ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Ρεριγραφι

Ομάδα ςτόχευςθσ
Ρεριοχι εφαρμογισ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Κεςμικό/Κανονιςτικό

 Υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα κτίρια του δθμοςίου τομζα
 Κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 1000 m 2
Εκνικό Επίπεδο
Στο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ
και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 1, προβλζπεται θ ςταδιακι εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ ςε
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Επίςθσ, ςτον ίδιο Νόμο, ςτο Άρκρο 8, Ραρ. 1, αναφζρεται ότι οι αρχζσ, απαιτιςεισ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του
Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ κα πρζπει να κακορίηονται ςφμφωνα με το Διεκνζσ ι Ευρωπαϊκό Ρρότυπο (ΕΝ
16001), όπωσ κάκε φορά αυτό επικαιροποιείται.

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Αρμόδια Υπουργεία

Σίτλοσ

Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων κτιρίων μζςω Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν με
ςφναψθ υμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)

Κωδικόσ μζτρου
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Κατθγορία μζτρου

Ρεριγραφι
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι
Κατθγορία τελικισ
χριςθσ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ

 Κεςμικό
 Χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ
Ζναρξθ: 2012
Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ), οι Χρθματοδοτιςεισ Από Τρίτουσ (ΧΑΤ) και οι Συμπράξεισ
Δθμόςιου Λδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΛΤ) αποτελοφν χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ οι οποίοι ενκαρρφνουν τθν
επζνδυςθ κεφαλαίων για τθν υλοποίθςθ ζργων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ
Κτίρια του οικιακοφ τριτογενι και βιομθχανικοφ τομζα

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και
περιγραφι των
μζτρων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Στο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ
υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 16, περιγράφεται λεπτομερϊσ το νομοκετικό πλαίςιο αναφορικά
με τισ Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και τισ Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, ενϊ δίνεται και θ
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του μθχανιςμοφ τθσ Χρθματοδότθςθσ Από Τρίτουσ.
Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ Δ6/13280 (ΦΕΚ.Β 1228/14 Λουνίου 2011) «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν
Υπθρεςιϊν. Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ Δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ» ςυνιςτάται Μθτρϊο
Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, κακορίηονται διαδικαςτικά και λειτουργικά κζματα για το
Μθτρϊο και τισ Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, ενϊ κακίςταται υποχρεωτικι θ καταχϊρθςθ ςε
αυτό ςτοιχείων των Συμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
Επιπλζον προβλζπονται τα ακόλουκα:
 Χρθματοδότθςθ μζςω ΣΔΛΤ επενδυτικϊν ςχεδίων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ πριμοδοτϊντασ κατά
τθ διαδικαςία επιλογισ εκείνα τα οποία οδθγοφν ςε ςθμαντικότερθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ.

Σίτλοσ

Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων κτιρίων μζςω Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν με
ςφναψθ υμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)


Ριλοτικι εφαρμογι από το ΚΑΡΕ επιδεικτικϊν ζργων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και
ανάπτυξθσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ςε δθμόςια κτίρια μζςω Συμβάςεων Ενεργειακισ
Απόδοςθσ.


Ρροχπολογιςμόσ και
πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ μεταξφ ΔΕΘ και ΚΑΡΕ για τθν πιλοτικι εφαρμογι επιδεικτικϊν ζργων
βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ανάπτυξθσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ςτον οικιακό,
Χρθματοδότθςθ μζςω ΣΔΛΤ

Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Οικονομίασ, ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,

Σίτλοσ

Εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν και ζξυπνων μετρθτϊν ςτουσ καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και
φυςικοφ αερίου

Κωδικόσ μζτρου
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

 Κανονιςτικό/ Κεςμικό
 Οικονομικά κίνθτρα
 Ενθμζρωςθ
Ζναρξθ: 2009

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι



Κατθγορία
Ρεριγραφι

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ
Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Θ χριςθ θλεκτρονικϊν μετρθτϊν τθσ ωριαίασ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αφορά ςτθν
αποτελεςματικι ςυλλογι τθσ απαραίτθτθσ πλθροφορίασ ςχετικά με τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά
των βιομθχανικϊν, εμπορικϊν και οικιακϊν καταναλωτϊν, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι ειςαγωγι
οικονομικϊν ι άλλων κινιτρων για τθν ορκολογικι οργάνωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ
τουσ.
 Εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν μετρθτϊν από τουσ ενεργειακοφσ παρόχουσ, με ικανότθτα
χρονομζτρθςθσ και τθλεμετάδοςθσ, άμεςθ αποτφπωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των
καταναλωτϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ τουσ .
Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ
 Κτίρια (οικιακόσ και τριτογενισ τομζασ)
 Βιομθχανία
Εκνικό Επίπεδο (Ρεριοχζσ με δίκτυο μεταφοράσ φυςικοφ αερίου)
Οι διανομείσ ενζργειασ, ςφμφωνα με τον Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 15, Ραρ. 1,
οφείλουν να παρζχουν ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ ατομικοφσ μετρθτζσ που απεικονίηουν τθν
πραγματικι τουσ ενεργειακι κατανάλωςθ κακϊσ και πρόςκετεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Θ ΔΕΘ ΑΕ, ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάςταςθσ μετρθτϊν, με τα αναφερόμενα
χαρακτθριςτικά, ςε 9.000 καταναλωτζσ μζςθσ τάςθσ (τριτογενισ τομζασ και βιομθχανία).
Επιπλζον, τον Απρίλιο του 2010, ανακοίνωςε πρόγραμμα με το οποίο κα εγκαταςτακοφν 220.000
μετρθτζσ ςε καταναλωτζσ χαμθλισ τάςθσ. Οι 60.000 κα εγκαταςτακοφν ςε μεγάλουσ εμπορικοφσ

Σίτλοσ

Εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν και ζξυπνων μετρθτϊν ςτουσ καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και
φυςικοφ αερίου

Κωδικόσ μζτρου
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Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

καταναλωτζσ. Οι μετρθτζσ κα καταγράφουν τθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ του καταναλωτι, και
κα αποςτζλλουν τα ςτοιχεία ςε κεντρικό ςφςτθμα τθσ ΔΕΘ ΑΕ όπου κα ςυλλζγονται και κα
επεξεργάηονται.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ των μετρθτϊν ανζρχεται ςε 27 εκατ. Ευρϊ. Το 50% του
προχπολογιςμοφ προζρχεται από Κοινοτικά κονδφλια και το υπόλοιπο 50% χρθματοδοτείται από το
Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013 (ΕΣΡΑ)
ΔΕΘ ΑΕ

Σίτλοσ

Προϊκθςθ ςυςτθμάτων υμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Αποδοτικότθτα (ΘΘΤΑ)
και τθλεκζρμανςθσ

Κωδικόσ μζτρου
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Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι
Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ



Κεςμικό
Χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ
Ζναρξθ: 2009



Ρεριγραφι

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Σκοπόσ του μζτρου είναι θ προϊκθςθ των ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ και
τθσ τθλεκζρμανςθσ, κακϊσ με τα ςυςτιματα αυτά επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ.
Κατανάλωςθ Ενζργειασ για κζρμανςθ, παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ και κερμικζσ διεργαςίεσ


Οικιακόσ τομζασ

Τριτογενισ τομζασ

Δθμόςιοσ τομζασ

Βιομθχανικόσ τομζασ
Εκνικό επίπεδο
Με τον Ν.3734/2009 «Ρροϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςοτζρων χριςιμων μορφϊν ενζργειασ,
ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Υδροθλεκτρικό Ζργο Μεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ» εναρμονίςτθκε
ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 2004/08/ΕΚ.
Με τθ Υ.Α. Δ5-ΘΛ/Γ/Φ1/οικ.15606&15641/ 15.7.2009 κακορίςτθκαν οι εναρμονιςμζνεσ τιμζσ αναφοράσ
των βακμϊν απόδοςθσ για τθ χωριςτι παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ κακϊσ και οι
λεπτομζρειεσ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ςυμπαραγωγι και τθσ
αποδοτικότθτασ τθσ ςυμπαραγωγισ.
Με το Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» απλοποιικθκε θ διαδικαςία ζγκριςθσ αδειϊν
παραγωγισ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ.
Ραράλλθλα δόκθκαν οικονομικά κίνθτρα με επιδότθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από

Σίτλοσ

Προϊκθςθ ςυςτθμάτων υμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Αποδοτικότθτα (ΘΘΤΑ)
και τθλεκζρμανςθσ

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

ςτακμοφσ ΣΘΚΥΑ.
Θ άμεςθ εφαρμογι τθσ Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8786/14.5.2010 «Εφαρμογι του Συςτιματοσ Εγγυιςεωσ
Ρροζλευςθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ και Μθχανιςμοφ Διαςφάλιςισ του», πρόκειται να
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των δικτφων τθλεκζρμανςθσ κακϊσ δικαίωμα ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικοφ ζχουν
μόνο οι ςτακμοί ςυμπαραγωγισ που αποδεικνφεται ότι είναι υψθλισ αποδοτικότθτασ. Βάςθ τθσ
μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ, δείκτθσ που χρθςιμοποιείται για
τον κακοριςμό των ςτακμϊν ΣΘΚΥΑ, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ τθσ παραγόμενθσ κερμότθτασ,
προκειμζνου να κεωρθκεί ωσ ωφζλιμθ και να ςυνυπολογιςτεί ςτον δείκτθ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ
ενζργειασ.
Το 2010 λειτουργοφςαν 35 ςτακμοί ΣΘΚ.
Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ: Ειδικό Τζλοσ ΑΡΕ, ΕΣΡΑ και ο Ν.3908/2011
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, PAE, ΔΕΘ ΑΕ, ΔΕΣΜΘΕ ΑΕ, ΚΑΡΕ

Σίτλοσ

Ζργο «Χτίηοντασ το Μζλλον»

Κωδικόσ μζτρου

Δ7
Κατθγορία

Ρεριγραφι
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ



Μθχανιςμοί Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ
Ζναρξθ: 2011

Τελικι Χριςθ

Το ζργο «Χτίηοντασ το Μζλλον» αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του
κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ. Αποτελεί μια ςφμπραξθ ανάμεςα ςτο δθμόςιο τομζα, τθν
καταςκευαςτικι βιομθχανία και τουσ πολίτεσ, και απευκφνεται τόςο ςτα κτίρια κατοικίασ, όςο και ςτα
εμπορικά κτίρια. Ρεριλαμβάνει δράςεισ ςε τρία επίπεδα:
1. Επίπεδο επζμβαςθσ ςτο ςφνολο του κτιριακοφ αποκζματοσ με χριςθ ϊριμων τεχνολογιϊν
2. Επίπεδο επίδειξθσ καινοτόμων ςυςτθμάτων και προϊόντων ςε μεγάλθσ κλίμακασ επιδεικτικά
ζργα
3. Επίπεδο βιομθχανικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων
Κατανάλωςθ ενζργειασ για παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ, Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

Ομάδα ςτόχευςθσ

Κτίρια οικιακοφ και του τριτογενοφσ τομζα

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Στο ζργο περιλαμβάνονται δϊδεκα ςυνολικά παρεμβάςεισ, οι οποίεσ αφοροφν ςε κτίρια κατοικίασ και ςε
εμπορικά κτίρια.
Εφτά παρεμβάςεισ ςε κτίρια κατοικίασ
 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων με αντίςτοιχα υψθλϊν προδιαγραφϊν



Αντικατάςταςθ μονϊν υαλοπινάκων με διπλά low-e
Εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων (ΚΚΘΣ)




Εγκατάςταςθ ψυχρϊν οροφϊν
Μόνωςθ οροφϊν



Μόνωςθ πρόςοψθσ

Σίτλοσ

Ζργο «Χτίηοντασ το Μζλλον»

Κωδικόσ μζτρου

Δ7
 Αντικατάςταςθ Συμβατικϊν Συςτθμάτων Κζρμανςθσ-Ψφξθσ με ςυςτιματα υψθλισ απόδοςθσ
Ρζντε παρεμβάςεισ ςε εμπορικά κτίρια


Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ




Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων προςόψεων υψθλϊν προδιαγραφϊν, δθλαδι κουφωμάτων,
υαλοςταςίων και ςυςτθμάτων ςκίαςθσ
Εγκατάςταςθ μόνωςθσ
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ψφξθσ-κζρμανςθσ-αεριςμοφ με ςυςτιματα υψθλισ απόδοςθσ



Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ

 Αντικατάςταςθ ι εγκατάςταςθ προθγμζνων ςυςτθμάτων ενεργειακοφ ελζγχου
Το ζργο βαςίηεται ςε εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, με τισ οποίεσ
οι εμπλεκόμενοι για τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων (καταςκευαςτζσ και προμθκευτζσ προϊόντων,
εγκαταςτάτεσ, πάροχοι υπθρεςιϊν) να εξαςφαλίςουν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ και πραγματικζσ εκπτϊςεισ
προσ τουσ πολίτεσ.
Το μζτρο εμπεριζχει και αντικακιςτά το μζτρο Τ2 «Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για επεμβάςεισ
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςε κτίρια του τριτογενοφσ τομζα» του 1ου ΣΔΕΑ
Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013 (ΕΣΡΑ) και Λδιωτικόσ τομζασ. Φψοσ προβλεπόμενθσ
χρθματοδότθςθσ 41 δισ. Ευρϊ
Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ»
(Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.), ΚΑΡΕ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ
Στον οικιακό τομζα, αναφορικά με τα μζτρα που προδιαγράφονται ςτο 1ο ΣΔΕΑ, ζχουν γίνει τροποποιιςεισ.
Τα μζτρα που αφοροφν τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ και του θλεκτρομθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ των κτιρίων κατοικίασ ζχουν ενςωματωκεί ςτο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» (μζτρο
ΟΛΚ1), θ εφαρμογι του οποίου ξεκινάει το 2011, επομζνωσ δεν μπορεί να ςυνυπολογιςτεί ςτθν επίτευξθ του
ενδιάμεςου ςτόχου για το 2010. Το ίδιο ιςχφει και με τθν εφαρμογι του μζτρου ΟΛΚ2 για τθν υποχρεωτικι
εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων. Θ δράςθ «Αλλάηω Κλιματιςτικό» (μζτρο ΟΛΚ3)
αποτελεί ουςιαςτικά το μοναδικό μζτρο που εφαρμόηεται ςτον οικιακό τομζα, και ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ του οικιακοφ τομζα. Ραρ’ όλα αυτά, λόγω τθσ οικονομικι φφεςθσ, των δράςεων
ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν για ηθτιματα εξοικονόμθςθ ενζργειασ και των φορολογικϊν κινιτρων για τθν
προϊκθςθ ενεργειακά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν/παρεμβάςεων (μζτρα Ο2, Ο4, Δ2), θ εξοικονόμθςθ
ο
ενζργειασ του οικιακοφ τομζα φαίνεται να υπερβαίνει τον ςτόχο για το 2010 που παρουςιάηεται ςτο 1 ΣΔΕΑ.

Πίνακασ 8: υγκεντρωτικόσ πίνακασ μζτρων ςτον οικιακό τομζα.
No

Σίτλοσ του μζτρου

τοχευόμενθ τελικι
χριςθ

Διάρκεια

Επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
για το 2016 (GWh)

ΟΙΚ.1

Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’οίκον»Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιριακοφ κελφφουσ
κατοικίασ- Οικονομικι ενίςχυςθ για τθν
αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων
λεβιτων/καυςτιρων κζρμανςθσ ςε
υφιςτάμενα κτίρια.

Κατανάλωςθ ενζργειασ
για παραγωγι Ηεςτοφ
Νεροφ Χριςθσ,
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

Ζναρξθ: 1/2/2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ

ΟΙΚ.2

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν
κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςε νζα κτίρια
κατοικίασ και οικονομικά κίνθτρα για
περαιτζρω διείςδυςθ των (ΘΘ) μικρισ
κλίμακασ ςε κτίρια κατοικίασ

Κατανάλωςθ ενζργειασ
για παραγωγι Ηεςτοφ
Νεροφ Χριςθσ,
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

Ζναρξθ: 2012

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

ΟΙΚ.3.

Θ δράςθ «Αλλάηω ΚΛΙΜΑτιςτικό»

Κατανάλωςθ Ενζργειασ
για ψφξθ χϊρων

Ζναρξθ: 10/6/2009
Λιξθ: 22/8/2009

ΟΙΚ.4.

Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων κοινωνικισ
κατοικίασ- Πρόγραμμα «Πράςινεσ Γειτονιζσ»

Συνολικι κατανάλωςθ
ενζργειασ τθσ ομάδασ
ςτόχευςθσ

Ζναρξθ: 2011
Λιξθ: 2012

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθν
κορυφι ςτθ βάςθ του
οικιακοφ τομζα
Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
5,533 TWh

φνολο
εξοικονόμθςθσ:
1

1,76-7,23 TWh1
7,83 TWh2

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in
the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services»
2

Ακολουκεί θ λεπτομερισ περιγραφι του κάκε μζτρου.
Σίτλοσ

Σο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’οίκον»- Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιριακοφ κελφφουσ κατοικίασΟικονομικι ενίςχυςθ για τθν αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων λεβιτων/καυςτιρων κζρμανςθσ ςε υφιςτάμενα
κτίρια.

Κωδικόσ Μζτρου

ΟΙΚ1

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Οικονομικά κίνθτρα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» ςυνίςταται ςτθν παροχι οικονομικϊν κινιτρων για παρεμβάςεισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό κτιριακό τομζα, με ςτόχο τθ μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν. Το
πρόγραμμα αφορά ςε παλαιά κτίρια, νομίμωσ υφιςτάμενα, τα οποία ζχουν καταςκευαςτεί χωρίσ τθν εφαρμογι
του Κανονιςμοφ Κερμομόνωςθσ (Ρ.Δ. τθσ 1.5/4.7.1979, ΦΕΚ Δ’ 362), βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμζσ ηϊνθσ
μικρότερθ ι ίςθ των 2.100 Ευρϊ/τ.μ., χρθςιμοποιοφνται ωσ κφρια ι πρϊτθ δευτερεφουςα κατοικία και των
οποίων οι ιδιοκτιτεσ πλθροφν ςυγκεκριμζνα ειςοδθματικά κριτιρια.

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ, Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων
Υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ που καταςκευάςτθκαν πριν το 1990

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ είναι:
1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων (πλαίςια/ υαλοπίνακεσ) και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ.
2. Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτιριακό κζλυφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ/ ςτζγθσ και τθσ
πιλοτισ
3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ.
Οι ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ των ωφελουμζνων ζχουν ωσ εξισ:
Κατθγορία Α
Λδιοκτιτεσ επιλζξιμων κατοικιϊν, των οποίων το ατομικό ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα δεν ξεπερνά τισ
40.000 Ευρϊ ι τισ 60.000 Ευρϊ αντίςτοιχα. Τα κίνθτρα περιλαμβάνουν επιδότθςθ επιτοκίου 100% (άτοκο
δάνειο) ςε ςυνδυαςμό με επιχοριγθςθ φψουσ 35%.

Σίτλοσ

Σο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’οίκον»- Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιριακοφ κελφφουσ κατοικίασΟικονομικι ενίςχυςθ για τθν αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων λεβιτων/καυςτιρων κζρμανςθσ ςε υφιςτάμενα
κτίρια.
Κατθγορία Β
Λδιοκτιτεσ επιλζξιμων κατοικιϊν, των οποίων το ατομικό ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα βρίςκεται μεταξφ
40.000 και 60.000 Ευρϊ ι 60.000 και 80.000 Ευρϊ αντίςτοιχα. Τα κίνθτρα περιλαμβάνουν επιδότθςθ επιτοκίου
100% (άτοκο δάνειο) ςε ςυνδυαςμό με επιχοριγθςθ φψουσ 15%.
Ο ζλεγχοσ τόςο τθσ υφιςτάμενθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ του κτθρίου όςο και τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ μετά
τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργεια, διενεργείται από Ενεργειακό Επικεωρθτι, ο οποίοσ
και ςτισ 2 περιπτϊςεισ εκδίδει Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ για το κτίριο/ κατοικία. Οι δράςεισ
χρθματοδοτοφνται μζςω του προγράμματοσ εφόςον το κτίριο/ κατοικία μετά τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ζχει
ανζβει τουλάχιςτον μια ενεργειακι κατθγορία (όπωσ ορίηεται ςτον ΚΕΝΑΚ).
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Το Ρρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(ΕΤΡΑ)) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ, μζςω των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΡΕΡ) και των
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» (Ε.Ρ.Α.Ε) και «Ρεριβάλλον και
Αειφόροσ Ανάπτυξθ» (Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.) του ΕΣΡΑ 2007-2013.
 Ρροχπολογιςμόσ: 396 εκατ. Ευρϊ


Υλοποίθςθ

Επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ανά αίτθςθ Ωφελοφμενου ≤ 15.000 Ευρϊ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα»

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςε νζα κτίρια κατοικίασ και οικονομικά
κίνθτρα για περαιτζρω διείςδυςθ των (ΘΘ) μικρισ κλίμακασ ςε κτίρια κατοικίασ

Κωδικόσ Μζτρου

ΟΙΚ2

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Νομοκετικι ρφκμιςθ
Οικονομικά κίνθτρα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2012

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50%-100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό ανάλογα με τα
κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του κτιρίου.

Τελικι Χριςθ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ, Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Νζα και υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Στθν Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/9.4.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Άρκρο 8, Ραρ. 3 ςτ,
κακϊσ και ςτον Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 10, Ραρ. 3, κακίςταται υποχρεωτικι θ κάλυψθ
μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα.
Ρεραιτζρω κίνθτρα, κυρίωσ οικονομικά, κα πρζπει να δοκοφν προκειμζνου να υπάρξει μεγαλφτερθ διείςδυςθ
των ΚΘΣ ςτα υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ.
Οικονομικά κίνθτρα:


Επιχορθγιςεισ (Δθμόςια Ενίςχυςθ) Ρροτείνεται θ επιδότθςθ των κλαςικϊν εγκαταςτάςεων θλιακισ
ενζργειασ για παραςκευι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ.



Μείωςθ ΦΡΑ κατά παρόμοιο τρόπο όπωσ ιςχφει για τθν αγορά ΦΑ και θλεκτρικισ ενζργειασ.



Δάνεια (χαμθλότοκα ι/και επιδοτοφμενα).

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςε νζα κτίρια κατοικίασ και οικονομικά
κίνθτρα για περαιτζρω διείςδυςθ των (ΘΘ) μικρισ κλίμακασ ςε κτίρια κατοικίασ
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
Ρολεοδομικά γραφεία

Σίτλοσ

Θ δράςθ «Αλλάηω ΚΛΙΜΑτιςτικό»

Δείκτθσ

ΟΙΚ3

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Οικονομικά κίνθτρα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 10/6/2009
Λιξθ: 22/8/2009

Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι

Θ δράςθ «Αλλάηω ΚΛΙΜΑτιςτικό» αφορά ςτθν επιδότθςθ τθσ αντικατάςταςθσ και ανακφκλωςθσ παλαιϊν
ενεργοβόρων οικιακϊν ςυςκευϊν κλιματιςμοφ.
Θ δράςθ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ/καταναλωτζσ που διακζτουν παλαιζσ οικιακζσ ςυςκευζσ κλιματιςμοφ
εν λειτουργία και επικυμοφν να τισ αντικαταςτιςουν. Στισ ςυςκευζσ που δφναται να αντικαταςτακοφν
περιλαμβάνονται όλοι οι τφποι παλαιϊν ςυςκευϊν κλιματιςμοφ (ανεξαρτιτωσ ζτουσ καταςκευισ). Κάκε
καταναλωτισ μπορεί να αποςφρει ζωσ και δφο (2) ςυςκευζσ, αγοράηοντασ νζεσ, τεχνολογίασ inverter και υψθλισ
ενεργειακισ κλάςθσ, από οποιοδιποτε κατάςτθμα πϊλθςθσ κλιματιςτικϊν ςυμμετζχει ςτθ δράςθ.

Τελικι Χριςθ

Κατανάλωςθ Ενζργειασ για ψφξθ χϊρων

Ομάδα ςτόχευςθσ

Οικιακοί καταναλωτζσ

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και
περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Θ επιδότθςθ ανζρχεται ςτο 35% τθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ κάκε νζασ ςυςκευισ, με ανϊτατο όριο επιδότθςθσ τα
500 Ευρϊ. Ο καταναλωτισ, κατά τθν αγορά του νζου κλιματιςτικοφ, καταβάλλει μόνο τθ δικι του ςυμμετοχι. Το
ποςό τθσ επιδότθςθσ του καταναλωτι κα αποδοκεί ςτο κατάςτθμα που προμικευςε τθ νζα ςυςκευι, μετά τθν
υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και μετά τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου από τθν εταιρία
«Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ».
Θ «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ» αποτζλεςε τον ενδιάμεςο κρίκο μεταξφ Υπουργείου και καταςτθμάτων λιανικισ
πϊλθςθσ των ςυςκευϊν. Οι υποχρεϊςεισ και θ εμπλοκι και του ςυςτιματοσ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
ξεκινά με τθν προϊκθςθ των κλιματιςτικϊν προσ ανακφκλωςθ από τουσ χϊρουσ των καταςτθμάτων, όπου είναι
αποκθκευμζνα, αφοφ ζχουν προθγουμζνωσ απεγκαταςτακεί με ευκφνθ των λιανζμπορων ι των καταναλωτϊν που

Σίτλοσ

Θ δράςθ «Αλλάηω ΚΛΙΜΑτιςτικό»
ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ.
 Αναλυτικά, το ςφςτθμα ζχει αναλάβει:
 τθ διαδικαςία παραλαβισ των αποβλιτων όλων των αποςυρόμενων κλιματιςτικϊν
 τθ μεταφορά τουσ ςε πιςτοποιθμζνεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ
 το λεπτομερι ζλεγχο των παραςτατικϊν πϊλθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ το Υπουργείου (11 παραςτατικά ανά
λιανοπωλθτι, ιτοι 1,5 εκατ. ζντυπα προσ ζλεγχο)
 τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ παραλαβισ των αποςυρόμενων κλιματιςτικϊν
 και τθν προϊκθςθ τθσ πλθρωμισ των δικαιοφχων προκειμζνου να εξυπθρετθκεί θ αγορά με τον πλζον
υπεφκυνο, ακριβι και διαφανι τρόπο.
Σε 141.323 ζφκαςε ο αρικμόσ των παλιϊν κλιματιςτικϊν που αντικαταςτάκθκαν και ανακυκλϊκθκαν ςτο πλαίςιο
τθσ δράςθσ. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι υπερτριπλάςιοσ του αρχικοφ ςτόχου, που ιταν 45.000. Αντίςτοιχα ο
προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ζφκαςε ςτα 46,9 εκατ. Ευρϊ, από 15 εκατ. που ιταν ο αρχικόσ, λόγω τθσ αυξθμζνθσ
ηιτθςθσ και τθσ μεγάλθσ ανταπόκριςθσ των καταναλωτϊν.
Ρροχπολογιςμόσ και
πθγι χρθματοδότθςθσ

Συγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ.
Υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013, μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα (ΕΡΑΝ ΛΛ)» και των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων που περιλαμβάνουν
Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ. Ρροχπολογιςμόσ: 46,9 εκατ. Ευρϊ

Υλοποίθςθ

Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ τομείσ Ενζργειασ, Φυςικοφ Ρλοφτου, Μεταποίθςθσ
και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) Υπουργείου Ανάπτυξθσ

Σίτλοσ

Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων κοινωνικισ κατοικίασ- Πρόγραμμα «Πράςινεσ Γειτονιζσ»

Κωδικόσ Μζτρου

ΟΙΚ4

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Οικονομικά κίνθτρα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ τεςςάρων εργατικϊν πολυκατοικιϊν ςε κτίρια ςχεδόν
μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, κακϊσ και τθ βελτιςτοποίθςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ.

Τελικι Χριςθ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Ομάδα ςτόχευςθσ

Κτίρια κοινωνικισ κατοικίασ

Ρεριοχι εφαρμογισ

Λεκανοπζδιο Αττικισ

Κατάλογοσ και
περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Το πρόγραμμα κα παρουςιάςει τθν πιλοτικι-επιδεικτικι και καινοτόμο εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και
υλοποίθςθσ πράςινων και βιϊςιμων οικιςτικϊν αςτικϊν ενοτιτων, που κατοικοφνται από πολίτεσ χαμθλοφ
ειςοδιματοσ, και είναι ενταγμζνεσ ςε ζνα βελτιςτοποιθμζνο αςτικό περιβάλλον. Κφρια κριτιρια για τθν επιλογι των
γειτονιϊν αποτζλεςε το οικονομικό επίπεδο των κατοίκων, το δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των κτιρίων και οι
προοπτικζσ για ςθμαντικι βελτίωςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ. Το ςχζδιο υλοποίθςθσ των ζργων για κάκε γειτονιά
περιγράφεται ςτα παρακάτω ςτάδια:

Λιξθ: 2012

Στάδιο 1: Ενθμζρωςθ, κοινωνικι και επιχειρθματικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι
Στάδιο 2: Ενεργειακι καταγραφι κτιρίων και ςυνκθκϊν μικροκλίματοσ
Στάδιο 3: Ενεργειακι μελζτθ και ςφνταξθ τεφχουσ προδιαγραφϊν
Στάδιο 4: Ρροκιρυξθ ζργων
Στάδιο 5: Αξιολόγθςθ των προτάςεων και επιλογι αναδόχων
Στάδιο 6: Καταςκευι, επίβλεψθ και παραλαβι ζργου
Στάδιο 7: Αποτίμθςθ οφζλουσ και επιδεικτικζσ δράςεισ

Σίτλοσ

Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων κοινωνικισ κατοικίασ- Πρόγραμμα «Πράςινεσ Γειτονιζσ»
Βαςίηεται ςε εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ
Ρροχπολογιςμόσ και
πθγι χρθματοδότθςθσ

Ο προχπολογιςμό του προγράμματοσ ανζρχεται ςτα 7 εκατ. Ευρϊ. Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει με τθν ςυμμετοχι και
ςυνειςφορά ενόσ μεγάλου αρικμοφ ελλθνικϊν βιομθχανιϊν και εμπορικϊν εταιρειϊν, οι οποίεσ ςτο πλαίςιο
εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν που ζχουν υπογραφεί χορθγοφν πλιρωσ τμιματα του ζργου, κακϊσ και από το
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» (Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.)

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΚΑΡΕ

ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ ΣΟΜΕΑ.
Ο τριτογενισ τομζασ εξετάηεται χωριςτά για τον ιδιωτικό και το δθμόςιο. Στον πίνακα που ακολουκεί ςυγκεντρϊνονται τα μζτρα που αφοροφν το ςφνολο του τριτογενοφσ
τομζα, ιδιωτικοφ και δθμοςίου. Τα περιςςότερα μζτρα αφοροφν τον δθμόςιο τομζα, αναδεικνφοντασ με τον τρόπο αυτό τον παραδειγματικό ρόλο που καλείται να παίξει
ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ.
Πίνακασ 9: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Μζτρων του Σριτογενοφσ Σομζα
Διάρκεια

Επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
για το 2016 (GWh)

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Ζναρξθ: 2008

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθν
κορυφι ςτθ βάςθ του
τριτογενοφσ τομζα

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ
Κατανάλωςθ καυςίμου ςτισ
μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2009

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
φωτιςμό

Ζναρξθ: 2006

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ από τθν
κορυφι ςτθ βάςθ του

No

Σίτλοσ του μζτρου

τοχευόμενθ τελικι χριςθ

Σ1

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν
κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτα
κτίρια του τριτογενοφσ τομζα

Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν
παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων

ΔΜ1

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν
κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων για
τθν κάλυψθ Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν
παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ

ΔΜ2

Τποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ
προμθκειϊν (για ενεργειακά
αποδοτικζσ τεχνολογίεσ και
τεχνολογίεσ ΑΠΕ - green
procurement) ςτα δθμόςια κτίρια

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

ΔΜ3

Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ
ςχεδιαςμόσ διμων - Πρόγραμμα
«Εξοικονομϊ»

ΔΜ4

Τποχρεωτικι αντικατάςταςθ όλων
των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο δθμόςιο

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν

No

Σίτλοσ του μζτρου

Επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
το 2010 (GWh)
τριτογενοφσ τομζα

τοχευόμενθ τελικι χριςθ

Διάρκεια

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

και ευρφτερο δθμόςιο τομζα
ΔΜ5

Εφαρμογι Πράςινων Δωμάτων ςε
Δθμόςια κτίρια

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων

ΔΜ6

Πρόγραμμα αςτικϊν Βιοκλιματικϊν
Αναπλάςεων

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

ΔΜ7

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΘΘΤΑ με
φυςικό αζριο ςε νοςοκομεία

Κατανάλωςθ ενζργειασ για
κζρμανςθ, παραγωγι Ηεςτοφ
Νεροφ Χριςθσ,
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

ΔΜ8

Επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ςχολικά
κτίρια

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε
νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολικά
κτίρια

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

ΔΜ9

Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ςε δθμόςια κτίρια

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ
ςτα κτίρια τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν
εξοικονόμθςθ τθσ εν λόγω
περιόδου

φνολο
εξοικονόμθςθσ:
1

0,05 TWh1
0,11 TWh2

Αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
για το 2016 (GWh)
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ
Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ
5,751 TWh

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in the
framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services»
2

ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτα κτίρια του
τριτογενοφσ τομζα

Κωδικόσ Μζτρου

Σ1
Νομοκετικι ρφκμιςθ
Οικονομικά κίνθτρα
Ζναρξθ: 2011

Ρεριγραφι

Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ
Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50%-100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό ανάλογα
με τα κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του
κτιρίου.
Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων
Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του τριτογενοφσ τομζα
Εκνικό Επίπεδο
Στθν Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/9.4.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Άρκρο
8, Ραρ. 3 ςτ, κακϊσ και ςτον Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν
Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 10,
Ραρ. 3, κακίςταται υποχρεωτικι για τθν χοριγθςθ οικοδομικισ άδειασ θ κάλυψθ μζρουσ των
αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα.
Ρεραιτζρω κίνθτρα, κυρίωσ οικονομικά, κα πρζπει να δοκοφν προκειμζνου να υπάρξει
μεγαλφτερθ διείςδυςθ των ΚΘΣ ςτα υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ.
Οικονομικά κίνθτρα:
 Επιχορθγιςεισ (Δθμόςια Ενίςχυςθ) Ρροτείνεται θ επιδότθςθ των κλαςικϊν εγκαταςτάςεων
θλιακισ ενζργειασ για παραςκευι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ.
 Μείωςθ ΦΡΑ κατά παρόμοιο τρόπο όπωσ ιςχφει για τθν αγορά ΦΑ και θλεκτρικισ
ενζργειασ.

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτα κτίρια του
τριτογενοφσ τομζα


Δάνεια (χαμθλότοκα ι/και επιδοτοφμενα).

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και
Ναυτιλίασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ρολεοδομικά γραφεία

ΔΘΜΟΣΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σίτλοσ
Κωδικόσ Μζτρου
Ρεριγραφι

Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι
Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ
Ρεριοχι εφαρμογισ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ

Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων για τθν κάλυψθ Ηεςτοφ Νεροφ
Χριςθσ
ΔΜ1
Κεςμικό
Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα
Ζναρξθ: 2011
Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50%-100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό ανάλογα με τα
κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του κτιρίου.
Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ
Νζα και υφιςτάμενα κτίρια δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα
Εκνικό Επίπεδο
Στθν Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/9.4.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Άρκρο 8,
Ραρ. 3 ςτ, κακϊσ και ςτον Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν
Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ
του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 10, Ραρ. 3, κακίςταται
υποχρεωτικι για τθν χοριγθςθ οικοδομικισ άδειασ θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό
χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα.
Ραράλλθλα, για τα υφιςτάμενα κτίρια, ο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 2,
κακίςταται υποχρεωτικι θ ςταδιακι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι άλλων
τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ρολεοδομικά γραφεία

Σίτλοσ

Τποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ προμθκειϊν (για ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ και τεχνολογίεσ ΑΠΕ - green procurement)
ςτα δθμόςια κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ2

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Κεςμικό
Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2008

Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι

Κάκε χρόνο, ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι δαπάνεσ του δθμόςιου τομζα ςε αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα αποτελοφν περίπου το
17% του Ευρωπαϊκοφ ΑΕΡ. Οι δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν, μεταξφ άλλων, τισ προμικειεσ θλεκτρονικοφ και θλεκτρολογικοφ υλικοφ,
ςυςκευϊν πλθροφορικισ, καταςκευζσ, κλωςτοχφαντουργία, τρόφιμα, ενζργεια, χαρτί, ζπιπλα, μεταφορζσ και υλικά
κακαριςμοφ.
Πλα αυτά τα αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα ζχουν ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κατά τθν διάρκεια του ςυνολικοφ κφκλου
ηωισ τουσ, από τθν παραγωγι, τθν χριςθ ζωσ και τθν απόςυρςι τουσ. Είναι υπεφκυνα για τισ εκπομπζσ αερίων του
κερμοκθπίου, τθν ρφπανςθ, τθν μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων. Οι ΡΔΣ αποτελοφν ζνα
εργαλείο που μπορεί να προςφζρει τα απαραίτθτα κίνθτρα για να μειωκοφν ςθμαντικά αυτζσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ.

Τελικι Χριςθ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Ομάδα ςτόχευςθσ

Πλα τα Δθμόςια κτίρια. Συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία μιςκϊνονται από δθμόςιουσ φορείσ .

Ρεριοχι
εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και
περιγραφι των
μζτρων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Με τθν Υ.Α. Δ6/Β/14826/17.6.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο
δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», Άρκρο 7, κακίςταται υποχρεωτικι θ ενεργειακι ςιμανςθ και θ πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ
ενεργειακισ απόδοςθσ των ςυςκευϊν που προμθκεφεται το Δθμόςιο.
Με τον Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και
άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 1, τίκενται ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τισ προμικειεσ του Δθμοςίου και
των φορζων του ευρφτερου δθμοςίου τομζα.
Για τθν εφαρμογι των παραπάνω διατάξεων, δθμιουργικθκε το Ρράςινο Γραφείο και ςυςτάκθκε Διυπουργικι Επιτροπι για τισ
Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ που κα υποςτθρίξει τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν του δθμοςίου και τθσ αγοράσ
γενικότερα, δθμιουργϊντασ ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ, ςυςτινοντασ ομάδεσ εργαςίασ και ςυντονίηοντασ τισ απαραίτθτεσ δράςεισ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Τποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ προμθκειϊν (για ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ και τεχνολογίεσ ΑΠΕ - green procurement)
ςτα δθμόςια κτίρια

Σίτλοσ

για τθ ςφνταξθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων, όπωσ και τθν επιλογι κατθγοριϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτα οποία κα
εφαρμοςτοφν τα περιβαλλοντικά κριτιρια. Ζργο τθσ επίςθσ είναι θ χάραξθ Εκνικισ Ρολιτικισ και θ εκπόνθςθ του Εκνικοφ
Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Συμβάςεων, που προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του 2012.
Διεξάγεται ζρευνα προϊόντων και υπθρεςιϊν με περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςτθν ελλθνικι αγορά με ςτόχο τθν αποτίμθςθ
του βακμοφ ετοιμότθτασ τθσ ελλθνικισ αγοράσ για τθν ειςαγωγι ‘πράςινων’ προδιαγραφϊν κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων. H ζρευνα, θ οποία ολοκλθρϊνεται ςτισ 15 Λουλίου 2011, αφορά ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν
που προμθκεφεται το Ελλθνικό Δθμόςιο. Τα αποτελζςματα τθσ, κα ςυντελζςουν ςτθν κατάρτιςθ Ευρετθρίου και ςτθ
διαμόρφωςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ρροϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων.
Ρροχπολογιςμόσ
και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Υπουργείο Οικονομικϊν,
Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, Δθμόςιοσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ

Σίτλοσ

Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ διμων - Πρόγραμμα Εξοικονομϊ, φμφωνο των Δθμάρχων

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ3

Ρεριγραφι

Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Κεςμικό
Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα
Ζναρξθ: 2009
Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί θ εφαρμογι δράςεων και αποδεδειγμζνων καλϊν
πρακτικϊν για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο αςτικό περιβάλλον, με ζμφαςθ ςτον κτιριακό τομζα
(δθμοτικά κτίρια) και τθν αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων και δευτερευόντωσ ςτον τομζα των δθμοτικϊν
και ιδιωτικϊν μεταφορϊν και ςτισ ενεργοβόρεσ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ τεχνικϊν
παρεμβάςεων και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ πολιτϊν, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εταιρειϊν και
φορζων.
Ραράλλθλα, υποςτθρίηεται και προωκείται τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο θ ςυμμετοχι
ελλθνικϊν διμων ςτθν ευρωπαϊκι πρωτοβουλία «Σφμφωνο των Δθμάρχων» που ζχει ωσ ςτόχο τον
ολοκλθρωμζνο ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε τοπικό επίπεδο και τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν
ςτόχων.
Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ.
Κατανάλωςθ καυςίμου ςτισ μεταφορζσ.
Για το πρόγραμμα «Εξοικονομϊ»: οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ βακμοφ (Διμοι) με πλθκυςμό πάνω
από 10.000 κατοίκουσ (βάςθ απογραφισ ΕΣΥΕ 2001), κακϊσ και οι πρωτεφουςεσ Νομϊν ανεξαρτιτωσ
πλθκυςμιακοφ κριτθρίου.
Εκνικό Επίπεδο
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξοικονομϊ» οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ υπζβαλαν Ολοκλθρωμζνο Σχζδιο Δράςθσ
όπου προςδιορίηονται με αναλυτικι τεκμθρίωςθ οι προτεινόμενεσ δράςεισ/ ενζργειεσ για τθν χρονικι περίοδο
2009-2010 ςτο οποίο τεκμθριϊνεται θ μεςοπρόκεςμθ ςτρατθγικι τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτο επίπεδο
του Διμου κακϊσ και Σχζδιο Υλοποίθςθσ ςτο οποίο αναλφονται επαρκϊσ ωσ προσ το φυςικό τουσ αντικείμενο και
κοςτολογοφνται αναλυτικά οι επιλεγμζνεσ δράςεισ των ακολοφκων πζντε αξόνων προτεραιότθτασ:
Άξονασ 1: Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα δθμοτικά κτίρια

Σίτλοσ

Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ διμων - Πρόγραμμα Εξοικονομϊ, φμφωνο των Δθμάρχων
Αφορά βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ υφιςτάμενων Δθμοτικϊν κτιρίων και ειδικότερα ςε ςυνολικι
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κατά 30%, δθλαδι 11,14 GWh (958 toe) ανά ζτοσ, εκ των οποίον 7,8 GWh είναι κερμικι
και τα 3,34 GWh είναι θλεκτρικι. Ετιςια εξοικονόμθςθ CO2 ανζρχεται ςε 4,97 kt.
Άξονασ 2: Ραρεμβάςεισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ
2.1. Δθμοτικόσ φωτιςμόσ: εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 4,5 GWh (387 toe). CO 2: 3,9 kt
2.2. Βελτίωςθ μικροκλίματοσ
Εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότθτα μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ για ψφξθ ςε παρακείμενα κτίρια κατά
30%, που μπορεί να ανζλκει ςυνολικά ςε εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ τάξθσ των 1,1 GWh (96 toe)
ετθςίωσ και ςε αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά 0,98 kt
Άξονασ 3: Ριλοτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ αςτικζσ μεταφοράσ
Δράςθ 3.1. Στθ δράςθ αφορά παρεμβάςεισ μετατροπϊν καυςίμων ςε δθμοτικά οχιματα (βαρζα και επιβατικά).
Αναμζνεται να υποκαταςτακοφν/ εξοικονομθκοφν περίπου 1.023,9 toe ςυμβατικϊν καυςίμων. Θ ςυνεπαγόμενθ
μείωςθ εκπομπϊν CO2 ανζρχεται ςε 0,943 kt .
Δράςθ 3.2. Βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ με ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ ςε
ςθμεία των διμων όπου παρατθρείται μεγάλθ ςυνάκροιςθ πολιτϊν. Το αναμενόμενο ενεργειακό όφελοσ τθσ
δράςθσ αναμζνεται να ανζλκει ςε 386 toe και 0,648 kt CO2. Με τθν εφαρμογι των ςχεδίων ςε βάκοσ χρόνου το
όφελοσ τθσ δράςθσ αναμζνεται να ανζλκει ςε 772 toe και 1,3kt CO 2.
Δράςθ 3.3. Κα αναπτυχκοφν ςυγκοινωνιακζσ μελζτεσ με κφριο ςτόχο τθν αφξθςθ του μεριδίου των μζςων
μαηικισ μεταφοράσ ςτουσ διμουσ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που επιβαρφνουν τθν κατανάλωςθ
καυςίμων από ιδιωτικά και δθμόςια μεταφορικά μζςα. Το άμεςο αναμενόμενθ ενεργειακό όφελοσ τθσ δράςθσ
3.3 εκτιμάται ςε 300 toe και 0,5 kt, ενϊ ςε βάκοσ χρόνου αναμζνεται εξοικονόμθςθ 1.500 toe και αποφυγι
ζκλυςθσ 2,51 kt CO2.
Άξονασ 4: Ραρεμβάςεισ ςε λοιπζσ τεχνικζσ αςτικζσ (δθμοτικζσ) υποδομζσ
Θ δράςθ αυτι αφορά κατ’ εξοχι ςε μελζτεσ ςυνοδευόμενεσ από επιλεγμζνεσ παρεμβάςεισ χαμθλοφ κόςτουσ για
τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε αντλιοςτάςια, βιολογικοφσ κακαριςμοφσ κ.ά. Στθν περίπτωςθ αυτι,
κα πρζπει να υποβλθκεί προμελζτθ ςκοπιμότθτασ, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει καταγραφι των
χαρακτθριςτικϊν και των ενεργειακϊν καταναλϊςεων των εγκαταςτάςεων και τεχνικοοικονομικι ανάλυςθ, να
αποβλζπει δε ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ 2,5 GWh (307 toe) ετθςίωσ, που αντιςτοιχεί ςε μείωςθ των εκπομπϊν κατά 3,1 kt

Σίτλοσ

Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ διμων - Πρόγραμμα Εξοικονομϊ, φμφωνο των Δθμάρχων
Άξονασ 5: Δράςεισ διάδοςθσ, δικτφωςθσ και ενθμζρωςθσ
Στον Άξονα αυτόν περιλαμβάνονται ςτοχευμζνεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, κυρίωσ των
ςτελεχϊν του Διμου, ςε ςχζςθ με τθν ενεργειακι παρακολοφκθςθ (monitoring) των αποτελεςμάτων επί των
παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ.
Εκτιμάται ότι μόνο από τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ EcoDriving υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τθσ
τάξθσ των 1,09 GWh (94toe) ετθςίωσ, κακϊσ και 0,29 kt CO2.
Αναφορικά με τθ ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων, 73 Διμοι ζχουν προσ το παρόν υπογράψει και ζχουν
ενταχκεί ςε αυτι τθν πρωτοβουλία, όπου και δεςμεφονται πλζον να επιτφχουν αποτελζςματα πζραν των ςτόχων
τθσ ΕΕ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςω δράςεων υπζρ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ.
Από αυτοφσ του διμουσ, 17 Διμοι ζχουν ιδθ προχωριςει ςτθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ και ζχουν
υποβάλει το Σχετικό τοπικό Σχζδιο Δράςθσ για Αειφόρο Ενζργεια - ΣΔΑΕ, όπου και προτείνονται:

ςυνολικά μζτρα μείωςθσ των εκπομπϊν ςε Δθμόςια Κτίρια, Υποδομζσ, Δθμοτικό Φωτιςμό,
Μεταφορζσ

ενςωμάτωςθ ΑΡΕ ςε επίπεδο Διμου

κακϊσ και δράςεισ διάδοςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των κατοίκων ϊςτε να βελτιωκεί και θ
ενεργειακι απόδοςθ ςτον ιδιωτικό τομζα.

ενϊ δθμιουργοφνται και νζεσ δομζσ εντόσ των ΟΤΑ ϊςτε να υλοποιείται, να παρακολουκείται και
να καταγράφεται και θ εφαρμογι των μζτρων του προγράμματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι ιδθ ζχουν αναπτυχκεί ι αναπτφςςονται δομζσ υποςτιριξθσ και φορείσ που ςυντονίηουν αυτζσ
τισ προςπάκειεσ, όπωσ οι ακόλουκοι:

Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ,

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ

Ρεριφζρεια Κριτθσ

Δίκτυο Δάφνθ

ΤΕΔΚΝΑ
Ραράλλθλα προωκοφνται ςε εκνικό επίπεδο και χρθματοδοτικά εργαλεία τόςο για τθ μελζτθ όςο και τθν

Σίτλοσ

Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ διμων - Πρόγραμμα Εξοικονομϊ, φμφωνο των Δθμάρχων
εφαρμογι των ΣΔΑΕ από τουσ ΟΤΑ που εντάςςονται ςε αυτι τθν πρωτοβουλία.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
προγράμματοσ Εξοικονομϊ

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ: 100 εκατ. Ευρϊ
Συγχρθματοδότθςθ:


Κατά 70% από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013

 Κατά 30% από ίδια ςυμμετοχι
Το φψοσ του προχπολογιςμοφ για κάκε ΟΤΑ κακορίηεται με βάςθ τον πλθκυςμό κάκε διμου
Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΚΑΡΕ

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο δθμόςιο και
ευρφτερο δθμόςιο τομζα

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ4

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Κεςμικό /κανονιςτικό

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2006

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Θ Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων πυράκτωςθσ με ςυμπαγείσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ι άλλου τφπου οικονομικισ
κατανάλωςθσ, που χρθςιμοποιοφν ζωσ και 80% λιγότερθ ενζργεια, ζχουν ςχεδόν 10πλάςιο χρόνο ηωισ, επιφζρει
ςθμαντικά και άμεςα αποτελζςματα. Για τον λόγο αυτό κακίςταται υποχρεωτικι θ:
 Αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ με αντίςτοιχα
βελτιωμζνθσ απόδοςθσ (λαμπτιρεσ, ςτραγγαλιςτικά πθνία, ανακλαςτιρεσ κλπ)
 Ετιςια καταγραφι /απολογιςμόσ ενεργειακϊν παρεμβάςεων για τον φωτιςμό και επαναπροςδιοριςμόσ
του ςτόχου για περαιτζρω βελτίωςθ
Κατανάλωςθ ενζργειασ για φωτιςμό

Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

 Πλα τα κτίρια του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα
 Δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ ( π.χ. ακλθτικά κζντρα κλπ)
 Οδοφωτιςμόσ και δθμόςιοσ φωτιςμόσ
Εκνικό Επίπεδο
Λςχφει θ εφαρμογι, τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Δ5-ΘΛ/Β/ΟΛΚ.20168/2006 - ΦΕΚ 1554/Β'/24.10.2006 που
προβλζπει τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων φωτιςμοφ ςτα κτίρια του Δθμόςιου τομζα ςτα κτίρια τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και των εποπτευομζνων φορζων (ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα). Στθν Κ.Υ.Α. ορίηεται θ υποχρεωτικι
αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων που αποτελοφνται από λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ι φκοριςμοφ
κλάςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατϊτερθσ τθσ Β, με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ κλάςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ Α ι Β,
εφοδιαςμζνουσ με ενςωματωμζνο ι εξωτερικό ςτραγγαλιςτικό πθνίο, θλεκτρονικοφ τφπου.
Επιπρόςκετα, με τθν Υ.Α. Δ6/Β/14826/17.6.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», Άρκρο 5, κακίςταται υποχρεωτικι θ

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο δθμόςιο και
ευρφτερο δθμόςιο τομζα

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

ςταδιακι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων που αποτελοφνται από λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, μετά
τθν εξάντλθςθ των αποκεμάτων των υφιςταμζνων φωτιςτικϊν. Ραράλλθλά ορίηονται τα επίπεδα φωτεινότθτασ
ςφμφωνα με το πρότυπο EN12464-1.
Άμεςθ εφαρμογι ςε όλθ τθν περίοδο 2008-2016 με ςτόχο τθν επικράτθςθ λαμπτιρων με τθ μζγιςτθ ενεργειακι
απόδοςθ (A, A+, A++).
Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
Δθμόςιοσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ

Σίτλοσ

Εφαρμογι Πράςινων Δωμάτων ςε Δθμόςια κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ5

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Τελικι Χριςθ

Στοχεφει ςτθ βελτίωςθ των κερμικϊν, οπτικϊν και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν των χρθςτϊν των δθμόςιων
κτιρίων, τθ γνωριμία των πολιτϊν με τισ τεχνικζσ, τα προτεριματα και τα χαρακτθριςτικά των Ρράςινων
Δωμάτων, τον περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και τθσ ζκλυςθσ των αερίων του κερμοκθπίου και, ωσ εκ
τοφτου, τθ ςυμβολι ςτθν αναςτροφι τθσ κλιματικισ μεταβολισ.
Στοχεφει ςτθν:
 Βελτίωςθ των κερμικϊν, οπτικϊν και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν των χρθςτϊν των δθμόςιων κτιρίων
 Γνωριμία των πολιτϊν με τισ τεχνικζσ, τα προτεριματα και τα χαρακτθριςτικά των Ρράςινων Δωμάτων
 Ρεριοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, τον περιοριςμό τθσ ζκλυςθσ των αερίων του κερμοκθπίου
και ωσ εκ τοφτου, τθ ςυμβολι ςτθν αναςτροφι τθσ κλιματικισ μεταβολισ
Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων

Ομάδα ςτόχευςθσ

Δθμόςια κτίρια

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Μζςω του προγράμματοσ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ του φυτεμζνου δϊματοσ για τισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ
κακϊσ και θ μεκοδολογία επιλογισ των κτιρίων του δθμοςίου τομζα ςτα οποία κα υλοποιθκοφν τα πιλοτικά
ζργα.
Συνολικι χρθματοδότθςθ: 20 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΚΑΡΕ

Σίτλοσ

Πρόγραμμα αςτικϊν Βιοκλιματικϊν Αναπλάςεων

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ6

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Το πρόγραμμα αφορά ςε βιοκλιματικζσ επεμβάςεισ ςε περιοχζσ που παρουςιάηουν ςθμαντικό κλιματικό
πρόβλθμα και ζχει ωσ κεντρικοφσ ςτόχουσ τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθν επιβράδυνςθ και τελικϊσ τθν
αναςτροφι τθσ αςτικισ κλιματικισ μεταβολισ και τθ βελτίωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν παραμζτρων που
ςχετίηονται με αυτι. Επιλζξιμα είναι ζργα που επιτυγχάνουν ςυγκεκριμζνουσ κλιματικοφσ ςτόχουσ και διακζτουν
πλιρωσ ϊριμεσ μελζτεσ.
Στόχοσ του προγράμματοσ αποτελεί:
•Θ βελτίωςθ τθσ ηωισ και τθσ περιβαλλοντικισ άνεςθσ των κατοίκων περιοχϊν με κλιματικό πρόβλθμα
•Ο περιοριςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, τον περιοριςμό τθσ ζκλυςθσ των αερίων του κερμοκθπίου και ωσ εκ
τοφτου, τθ ςυμβολι, ςτθν αναςτροφι τθσ κλιματικισ μεταβολισ
•Θ ςφνταξθ βιοκλιματικϊν/περιβαλλοντικϊν αρχϊν για τισ αςτικζσ περιοχζσ, που κα αποτελζςουν τθν αρχι μιασ
ςυηιτθςθσ για τον «κλιματικό ςχεδιαςμό» των ελλθνικϊν πόλεων
•Θ πιλοτικι εφαρμογι βιοκλιματικϊν αςτικϊν αναπλάςεων, με απϊτερο ςτόχο τθν προετοιμαςία ενόσ
μεγαλφτερου προγράμματοσ

Τελικι Χριςθ

Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων

Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ




Αςτικό περιβάλλον
Ευρφ κοινό

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Επιλζξιμα για το πρόγραμμα «Βιοκλιματικζσ Αςτικζσ Αναπλάςεισ» κα είναι ζργα που επιτυγχάνουν
ςυγκεκριμζνουσ κλιματικοφσ ςτόχουσ και διακζτουν πλιρωσ ϊριμεσ μελζτεσ, βάςθ του εγχειριδίου των
προδιαγραφϊν του προγράμματοσ.

Σίτλοσ

Πρόγραμμα αςτικϊν Βιοκλιματικϊν Αναπλάςεων

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ6
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 60 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΚΑΡΕ

Σίτλοσ

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΘΘΤΑ με φυςικό αζριο ςε δθμόςια νοςοκομεία

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ7

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Ζναρξθ: 2011

Τελικι Χριςθ

Εγκατάςταςθσ μονάδων ΣΘΚΥΑ με χριςθ φυςικοφ αερίου ςε νοςοκομεία με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ
Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ, παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ, παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ

Ομάδα ςτόχευςθσ

Δθμόςια νοςοκομεία

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Μζςω του προγράμματοσ «Ενεργειακι απόδοςθ, ςυμπαραγωγι, διαχείριςθ ενζργειασ» κα χρθματοδοτθκοφν
ζργα εγκατάςταςθσ μονάδων ΣΘΚΥΑ (Συμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ Αποδοτικότθτασ) ςε
ςυνδυαςμό με ςυςτιματα ψφξθσ με χριςθ φυςικοφ αερίου ςε δθμόςια νοςοκομεία.
Οι δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν περιλαμβάνουν:
α) καταςκευι εγκατάςταςθσ ταυτόχρονθσ παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ υψθλισ
αποδοτικότθτασ
β) καταςκευι εγκατάςταςθσ εκμετάλλευςθσ τθσ παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ από ΣΘΚΥΑ ι/και ΑΡΕ για
παραγωγι ψφξθσ
γ) απαιτοφμενα ζργα για τθν αςφαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ
δ) καταςκευι ςυςτθμάτων υποβοικθςθσ με ΑΡΕ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ
ε) απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με υφιςτάμενα ςυςτιματα παραγωγισ-διανομισ
ςτ) απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με Δίκτυα Κοινισ Ωφελείασ
η) ςφςτθμα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των ανωτζρω εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ
θ) υπθρεςίεσ Τεχνικοφ-Ενεργειακοφ Συμβοφλου
κ) δράςεισ δθμοςιότθτασ
Συνολικά 3 αιτιςεισ ζχουν κατατεκεί προσ αξιολόγθςθ

Σίτλοσ

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΘΘΤΑ με φυςικό αζριο ςε δθμόςια νοςοκομεία

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ7
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 15 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ΕΣΥ, ΔΕΡΑΝΟΜ ΑΕ

Σίτλοσ

Επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ςχολικά κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ8

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Υλοποίθςθ ζργων ςε υφιςτάμενα και νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολικά κτίρια με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ

Τελικι Χριςθ

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολικά κτίρια

Ομάδα ςτόχευςθσ

Δθμόςια ςχολικά κτίρια

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

1.

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Μζςω του προγράμματοσ «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία» προωκοφνται επεμβάςεισ βιοκλιματικοφ
ςχεδιαςμοφ ςε νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςτόχο
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται περιλαμβάνουν:
α) τθν καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων ζχοντασ ενςωματϊςει πλιρωσ τισ αρχζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ
β) τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ πακθτικϊν και ενεργθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων, υβριδικϊν
ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςυμπεριλαμβανομζνου ςυςτθμάτων φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ,
θλιακϊν καμινάδων, ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ και ςκίαςθσ και φυτεμζνων δωμάτων
γ) διάφορα υποςτθρικτικά ςυςτιματα και ςυνδζςεισ δικτφου ςυμπεριλαμβανομζνου ςυςτθμάτων μζτρθςθσ,
καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ δεδομζνων των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων των κτιρίων και ςυςτθμάτων
ελζγχου και διαχείριςθσ λειτουργίασ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων
δ) μελζτεσ και λοιπζσ δράςεισ
2. Μζςω του προγράμματοσ «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ ΑΡΕ ι/και ΕΞΕ ςε υφιςτάμενα δθμόςια
ςχολικά κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» δρομολογοφνται ζργα ςε υφιςτάμενα
ςχολικά κτίρια τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ κερμικισ
ι/και ψυκτικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργεια μζςω του περιοριςμοφ των ενεργειακϊν
απαιτιςεων για κζρμανςθ, ψφξθ, φωτιςμό και ηεςτό νερό χριςθσ. Οι δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ που χρθματοδοτοφνται περιλαμβάνουν:
α) προςκικθ κερμομόνωςθσ κελφφουσ, ςκιάςτρων, ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ και άλλων ςτοιχείων βελτίωςθσ

Σίτλοσ

Επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ςχολικά κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ8

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Υλοποίθςθ

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιριακοφ κελφφουσ
β) χριςθ ειδικϊν επιχριςμάτων -ψυχρϊν υλικϊν- ςε δϊματα
γ) αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα, υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ
δ) πακθτικά θλιακά ςυςτιματα κζρμανςθσ
ε) ςυςτιματα φυςικοφ και τεχνθτοφ φωτιςμοφ
ςτ) ςυςτιματα και τεχνικζσ φυςικοφ ι/και υβριδικοφ αεριςμοφ και δροςιςμοφ
η) φυτεφςεισ δωμάτων
θ) βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο
κ) αναβάκμιςθ και τροποποίθςθ υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ ι/και κλιματιςμοφ, χϊρων
και εγκαταςτάςεων Ηεςτό Νερό Χριςθσ ΗΝΧ
ι) ςυνδζςεισ με δθμόςιο δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου
Βαςικι προχπόκεςθ του προγράμματοσ αποτελεί το κτίριο να αναβακμιςκεί κατά τουλάχιςτον μία ενεργειακι
κατθγορία από τθν υφιςτάμενθ.
Συνολικά 10 αιτιςεισ ζχουν κατατεκεί προσ αξιολόγθςθ.
Συνολικι χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία»: 25 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.
Συνολικι χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ ΑΡΕ ι/και ΕΞΕ ςε δθμόςια
κτίρια»: 40 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.
Υπουργείο Ραιδείασ Δια βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, Υπουργείο Ραιδείασ Δια βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων

Σίτλοσ

Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ9

Ρεριγραφι

Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι
Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ
Ρεριοχι εφαρμογισ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα
Ζναρξθ: 2011
Υλοποίθςθ ενεργειακϊν παρεμβάςεων ςε δθμόςια κτίρια με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ
Δθμόςια κτίρια που ςτεγάηουν Υπθρεςίεσ Υπουργείων και Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου
Εκνικό επίπεδο
Μζςω του προγράμματοσ «Πρότυπα Επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) ι και
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) ςε δθμόςια κτίρια» κα χρθματοδοτθκοφν ζργα παραγωγισ κερμικισ ι/και
ψυκτικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και ζργα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ προκειμζνου να περιοριςτοφν οι ενεργειακζσ
απαιτιςεισ για κζρμανςθ, ψφξθ φωτιςμό και ηεςτό νερό χριςθσ.
Οι δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν περιλαμβάνουν:
α) προςκικθ κερμομόνωςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

β) αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων
γ) πακθτικά θλιακά ςυςτιματα
δ) ςυςτιματα φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ, εξωτερικά ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ των ανοιγμάτων του
κτιρίου
ε) ςυςτιματα μθχανικοφ δροςιςμοφ-αεριςμοφ
ςτ) φφτευςθ δϊματοσ εκτατικοφ τφπου
η) αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ καυςτιρα / λζβθτα με ςφςτθμα που κάνει χριςθ ΑΡΕ, ι φυςικοφ αερίου, ι
υγραερίου
θ) αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ με νζο κεντρικό ςφςτθμα υψθλισ απόδοςθσ

Σίτλοσ

Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια

Κωδικόσ Μζτρου

ΔΜ9
κ) παρεμβάςεισ που αφοροφν ςε ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ ςτον καυςτιρα / λζβθτα ςε ςυνδυαςμό με μόνωςθ
ςωλθνϊςεων
ι) εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ δεδομζνων των ενεργειακϊν
ςυςτθμάτων των κτιρίων
Συνολικά 63 αιτιςεισ ζχουν κατατεκεί προσ αξιολόγθςθ
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 40 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Αρμόδια Υπουργεία, Ν.Ρ.Δ.Δ. (εκτόσ Οργανιςμϊν
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ)

ΜΕΣΡΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ
Ο τομζασ τθσ βιομθχανίασ ζχει μικρι ςυνειςφορά ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςυμβαίνει αυτό διότι οι
ενεργοβόρεσ βιομθχανίεσ δεν ςυμμετζχουν λόγω του ότι εμπίπτουν ςτθν οδθγία τθσ εμπορίασ εκπομπϊν.
Ραρ’ όλα, αυτά όπωσ αναφζρεται ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, ο τομζασ τθσ βιομθχανίασ, αν και μόνο ζνα
μζτρο ζχει υλοποιθκεί( ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο πίνακα του 1ου ΣΔΕΑ), είναι από τουσ πρϊτουσ ςτουσ
οποίουσ ζγινε εμφανισ θ επίπτωςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ.
Πίνακασ 10: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Μζτρων ςτον Σομζα τθσ Βιομθχανίασ
No

Σίτλοσ του
μζτρου

τοχευόμενθ
τελικι χριςθ

Διάρκεια

Επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ το 2010
(GWh)

Αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ για το
2016 (GWh)

Β1

Δθμιουργία
«Πράςινων
Επιχειρθματικϊν
Πάρκων»Ενίςχυςθ
επενδυτικϊν
ςχεδίων ςε
Β.Ε.Π.Ε. & Ηϊνεσ
Καινοτομίασ

Συνολικι
κατανάλωςθ
ενζργειασ τθσ
ομάδασ
ςτόχευςθσ

Ζναρξθ: 2010

Υπολογιςμόσ μζςω
τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι
ςτθ βάςθ του
βιομθχανικοφ
τομζα

Υπολογιςμόσ μζςω
τθσ μεκοδολογίασ
που αναπτφχκθκε
κατά τθν εκπόνθςθ
του 1ου ΣΔΕΑ

φνολο
εξοικονόμθςθσ:

0,37-1,87 TWh1

0,68 TWh

1

1,98 TWh2

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ
Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy
end-use efficiency and energy services»
2

Σίτλοσ

Δθμιουργία «Πράςινων Επιχειρθματικϊν Πάρκων»- Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςε Β.Ε.Π.Ε. & Ηϊνεσ
Καινοτομίασ

Κωδικόσ Μζτρου

Β1

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Ενεργειακζσ Υπθρεςίεσ (outsourcing)



Οικονομικι ενίςχυςθ

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2010

Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ

Τελικι Χριςθ

Τελικι κατανάλωςθ ςτισ ΒΛ.ΡΕ.

Ομάδα ςτόχευςθσ

Πλεσ οι ΒΛ.ΡΕ.

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ



Κατάλογοσ και
περιγραφι των μζτρων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Εκνικό επίπεδο
Το 4ετζσ Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα τα οποίο υποβλικθκε κατόπιν ςυνεργαςίασ του Υπουργείου Οικονομίασ
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικϊν Αλλαγϊν και τθσ
Τράπεηασ Ρειραιϊσ, μζςω τθσ εταιρείασ ΕΤΒΑ - ΒΛ.ΡΕ. ΑΕ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ επενδφςεων ςτισ ΒΛ.ΡΕ. και
ςτθ δθμιουργία «πράςινων επιχειρθματικϊν πάρκων». Μεταξφ των προτεινόμενων δράςεων του
προγράμματοσ προβλζπονται:
Δράςθ 1: Δθμιουργία 3 νζων πράςινων ΒΛ.ΡΕ. με υποδομζσ οι οποίεσ κα είναι ενεργειακά αποδοτικζσ και
χαμθλισ ζνταςθσ άνκρακα.
Δράςθ 2: Ρεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ υπαρχουςϊν ΒΛ.ΡΕ. δίνοντασ ζμφαςθ ςε μζτρα ςχετικά με διαχείριςθ
αποβλιτων, διαχείριςθ υδάτινων πόρων και παρακολοφκθςθ αζριων εκπομπϊν.

Σίτλοσ

Δθμιουργία «Πράςινων Επιχειρθματικϊν Πάρκων»- Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςε Β.Ε.Π.Ε. & Ηϊνεσ
Καινοτομίασ

Κωδικόσ Μζτρου

Β1
Δράςθ 3: 10 ολοκλθρωμζνα περιβαλλοντικά επιχειρθματικά πάρκα (ΟΡΕΡ) ςε νθςιά.
Ο Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 «Ενίςχυςθ Λδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ, τθν
Επιχειρθματικότθτα και τθν Ρεριφερειακι Συνοχι», Άρκρο 5, Ραρ. 12, προβλζπει υπό προχποκζςεισ τθν
ενίςχυςθ κατά 5 επιπλζον ποςοςτιαίων μονάδων επί των προβλεπόμενων ποςοςτϊν για τθν υλοποίθςθ
επενδυτικϊν ςχεδίων που εγκακίςτανται ςε Βιομθχανικζσ Επιχειρθματικζσ Ρεριοχζσ (Β.Ε.Ρ.Ε.) και Ηϊνεσ
Καινοτομίασ.
Ρροχπολογιςμόσ και
πθγι χρθματοδότθςθσ

Ρράςινα Επιχειρθματικά Ράρκα:
Δράςθ 1: προχπολογιςμόσ 440 εκατ. Ευρϊ
Δράςθ 2: προχπολογιςμόσ 70 εκατ. Ευρϊ
Δράςθ 3: προχπολογιςμόσ 560 εκατ. Ευρϊ
Ρθγι: ΕΣΡΑ - Ε.Ρ.Α.Ε.
Ν.3908/2011: Δεν υπάρχει προκακοριςμζνοσ προχπολογιςμόσ

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικϊν
Αλλαγϊν και Τράπεηα Ρειραιϊσ, μζςω τθσ εταιρείασ ΕΤΒΑ - ΒΛ.ΡΕ. ΑΕ

ΜΕΣΡΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
Ο τομζασ των μεταφορϊν, λόγω του ότι αποτελεί τον τομζα που ςυνειςφζρει ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από
τουσ υπολοίπουσ τομείσ ςτθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ τθσ χϊρασ, αποτζλεςε τον τομζα ςτον οποίο
εφαρμόςτθκαν τα περιςςότερα μζτρα που προδιαγράφονται ςτο 1ο ΣΔΕΑ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με
τθν οικονομικι φφεςθ, ζχει ωσ αποτζλεςμα να παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ κατά
τθν εξεταηόμενθ περίοδο 2007-2010.
Τα μζτρα που ςυνζβαλλαν ςτθν μεγάλθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που φαίνεται να επιτυγχάνεται ςτον τομζα
των μεταφορϊν αφοροφν κυρίωσ τθν ςφνδεςθ τθσ φορολογίασ οχθμάτων με εκπομπζσ CO2, τα μζτρα
ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ κοινοφ για τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ Μζςων Μαηικισ
Μεταφοράσ και θ προϊκθςθ τθσ Οικονομικισ Οδιγθςθσ (Eco-Driving). Στουσ ακόλουκουσ πίνακεσ
παρουςιάηονται τόςο τα ςυγκεντρωτικά όςο και τα επιμζρουσ μζτρα του τομζα των μεταφορϊν.

Πίνακασ 11: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Μζτρων ςτον Σομζα των Μεταφορϊν
No

Σίτλοσ του μζτρου

τοχευόμενθ τελικι
χριςθ

Διάρκεια

Επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ
το 2010 (GWh)

Αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
για το 2016 (GWh)

Μ1

Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ
των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ
ΜΜΜ

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ
επιβατικζσ μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2008

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ -

Μ2

Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των
μεταφορϊν

Συνολικι κατανάλωςθ
ενζργειασ του τομζα

Ζναρξθ: 2006

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
ου
εκπόνθςθ του 1 ΣΔΕΑ

Μ3

Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ
κινθτικότθτασ (urban mobility
plans)

Συνολικι κατανάλωςθ
ενζργειασ του τομζα

Ζναρξθ: 2011

Δεν ςυμβάλει ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Μ4

Προϊκθςθ τθσ Οικονομικισ,
Οικολογικισ και Αςφαλοφσ
Οδιγθςθσ

Συνολικι κατανάλωςθ
ενζργειασ του τομζα

Ζναρξθ: 2008

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Μ5

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ
παλαιϊν οχθμάτων

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ
εμπορικζσ οδικζσ
μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2009

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Μ6

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ Ι.Χ.
οχθμάτων και προϊκθςθσ
ενεργειακά αποδοτικϊν
οχθμάτων (Φ.Α., βιοκαφςιμα,

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ
επιβατικζσ μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2009

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Λιξθ: 2012

υβριδικά)
Μ7

Οικολογικι ιμανςθ Ενεργειακι Ετικζτα ςτα
Επιβατικά Οχιματα

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ οδικζσ
μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2012

Δεν ςυμβάλει ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Μ8

Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με
ενεργειακά αποδοτικότερα
οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
ι οργανιςμοφσ

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ οδικζσ
μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2012

Δεν ςυμβάλει ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ εν
λόγω περιόδου

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

Μ9

φνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων
με τθν ενεργειακι απόδοςθ και
τισ εκπομπζσ CO2

Κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτισ οδικζσ
μεταφορζσ

Ζναρξθ: 2010

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ μεκοδολογίασ
από τθν κορυφι ςτθ βάςθ του τομζα
των μεταφορϊν

Υπολογιςμόσ μζςω τθσ
μεκοδολογίασ που
αναπτφχκθκε κατά τθν
εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ

φνολο
εξοικονόμθςθσ:

7,12-10,71 TWh

1

11,45 TWh

1

6,731 TWh

2

προςεγγιςτικθ μειοδολογία για την αποτίμηςη τησ επίπτωςησ τησ οικονομικθσ φφεςησ
2
μειοδολογία υπολογιςμοφ «από την κορυφθ προσ τα κάτω» που ορίζεται ςτην προτεινόμενη μειοδολογία τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ «Recommendations on measurement and Verification methods in
the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and energy services»

Σίτλοσ

Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ ΜΜΜ

Κωδικόσ Μζτρου

Μ1

Ρεριγραφι

Κατθγορία μζτρου

Μθχανιςμόσ Βελτίωςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2008

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ πολιτϊν που χρθςιμοποιοφν ΜΜΜ για τισ μεταφορζσ τουσ.
Αφορά τθ διευκόλυνςθ του ζργου των ΜΜΜ με ςτόχο τθν αφξθςθ του μεριδίου τθσ επιβατικισ ηιτθςθσ ςε
μζςα ςτακερισ τροχιάσ και οδικά μζςα.
Στόχοσ είναι θ αφξθςθ του ποςοςτοφ μετακινοφμενου πλθκυςμοφ με ΜΜΜ από 26,6% το 20082 ςτο 35% το
2016.
Για τον προςδιοριςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ απαιτείται θ εφαρμογι τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων που κα επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ
υλοποίθςθσ του μζτρου.
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ

Κατθγορία τελικισ χριςθσ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

2

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ






Ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ ςε ςυγκοινωνιακά κζματα
Κεντρικι διοίκθςθ
Τοπικι αυτοδιοίκθςθ
Φορείσ διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου

Ευρφ κοινό (ωσ αποδζκτθσ του αποτελζςματοσ)
Εκνικό Επίπεδο
Ρολλζσ από τισ δράςεισ του μζτρου ζχουν ολοκλθρωκεί ςτθν περιοχι τθσ πρωτεφουςασ και αφοροφν:



EUROSTAT: Panorama or Transport 2007, table 5.25 DGTREN pg 106

Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ διαδρομϊν των ΜΜΜ.

Σίτλοσ

Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ ΜΜΜ





Σφνδεςθ νζων διαδρομϊν με τισ υφιςτάμενεσ.



Διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ και λειτουργικότθτασ των υπαρχόντων μεταφορικϊν δικτφων (δθλ. μεταξφ
διαφορετικϊν μζςων και διαφορετικϊν γεωγραφικϊν περιοχϊν).




Ζξυπνα ςυςτιματα χρζωςθσ/ ακφρωςθσ ειςιτθρίου.

Δθμιουργία οργανωμζνων parking κοντά ςε αφετθρίεσ λεωφορείων και ςτακμοφσ μετρό.

Συςτιματα πλθροφόρθςθσ επιβατικοφ κοινοφ.
Οι ακόλουκεσ δράςεισ βρίςκονται ςτο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ για το ςφνολο των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ που
αντιμετωπίηουν οργανωτικό πλαίςιο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ΜΜΜ.
 Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ΜΜΜ με τθν εφαρμογι ζξυπνων ςυςτθμάτων ελζγχου και διαχείριςθσ
των μεταφορικϊν δικτφων.

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα ΜΜΜ με ςκοπό τθν αφξθςθ του μεριδίου
τουσ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ.

Επιπρόςκετα, μζςω του προγράμματοσ Εξοικονομϊ (Μζτρο ΔΜ3), Άξονασ 3, Δράςθ 3.3, δίνεται θ δυνατότθτα
ςτουσ ΟΤΑ που αποδεδειγμζνα τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ αναμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ των ΜΜΜ, να
ςυμπεριλάβουν ςυγκοινωνιακζσ μελζτεσ ωσ επιλζξιμθ δράςθ. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βρίςκεται ςτο
ςτάδιο αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι των υποψθφίων προσ χρθματοδότθςθ διμων.
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και
Δικτφων, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Φορείσ διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου

Σίτλοσ

Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν

Κωδικόσ Μζτρου

Μ2

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία μζτρου

Μθχανιςμοί Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Ζναρξθ: 2006

Κατθγορία τελικισ χριςθσ

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ του τομζα

Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ

Κεντρικι Διοίκθςθ
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Ευρφ Κοινό
Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Μζςω του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ «Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ» 2000-2008, μια ςειρά ζργων
υποδομισ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί και παραδοκεί ςυμβάλλοντασ ςτον ενδιάμεςο ςτόχο εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για το 2010. Αυτά αφοροφν:

Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ των επιβατικϊν οχθμάτων και των Μζςων Μαηικισ
Μεταφοράσ ΜΜΜ, με επακόλουκο αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αςφάλεια ςτισ μεταφορζσ και
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επιπλζον, θ καταςκευι κατάλλθλων υποδομϊν ενιςχφει τισ εναλλακτικζσ
μορφζσ μετακίνθςθσ (πεηοπορία, ποδθλαςία κλπ). Θ αφξθςθ χριςθσ μζςων ςτακερισ τροχιάσ ςυμβάλλει ςτον
περιοριςμό χριςθσ των ΛΧ και ταυτόχρονα ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.




Επεκτάςεισ Μετρό ςτθν Ακινα
Επζκταςθ του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ

 Νζοι οδικοί εκνικοί και περιφερειακοί άξονεσ
Ραράλλθλα, ςε επίπεδο πρωτοβουλίασ Διμων ςε όλθ τθν επικράτεια, ζχουν υλοποιθκεί δράςεισ που
αφοροφν τθν καταςκευι:
 Δρόμων ιπιασ κυκλοφορίασ



Ρεηόδρομων και οδοςτρωμάτων για ποδθλάτεσ
Οδοφωτιςμόσ με χριςθ ΑΡΕ

Σίτλοσ

Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν

Δράςεισ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και θ υλοποίθςι τουσ πρόκειται να υλοποιθκεί μζχρι το 2016 αφοροφν:
 Δθμιουργία νζων υποδομϊν (βελτίωςθ δρόμων, δθμιουργία νζων λεωφορειολωρίδων, εγκατάςταςθ
ζξυπνων ςυςτθμάτων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ για τα ΜΜΜ, εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ
ςιδθροδρομικοφ δικτφου κλπ.)
 Νζο Μετρό Κεςςαλονίκθσ

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Υλοποίθςθ

Εγκατάςταςθ ΑΡΕ ςε απομακρυςμζνα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ (ςτάςεισ, εκδοτιρια, ςτακμαρχεία κτλ)
αςτικϊν και δθμοτικϊν ςυγκοινωνιϊν με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ΕΣΡΑ:
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ»,
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ»
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων,
Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ»,
Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ.ΡΕ.Α.Α.

Σίτλοσ

Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ (urban mobility plans)

Κωδικόσ Μζτρου

Μ3

Ρεριγραφι

Κατθγορία μζτρου





Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2011

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ, τθσ αςφάλειασ μετακίνθςθσ, ο περιοριςμόσ τθσ
μεμονωμζνθσ χριςθσ Λ.Χ. και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ

Κατθγορία τελικισ χριςθσ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κανονιςτικό
Διοικθτικό-κανονιςτικό πλαίςιο
Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ και ςυμπράξεισ

Κατάλογοσ και περιγραφι των
μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

 Κεντρικι διοίκθςθ
 Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ
 Νοςοκομεία, ςχολεία και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
 Εταιρείεσ
 Εταιρείεσ leasing
 Λδιοκτιτεσ parking
 Ευρφ κοινό
Αςτικά κζντρα ςε όλθ τθν χϊρα
Εφαρμογι ςε μεγάλουσ διμουσ Ακινα, Κεςςαλονίκθ και άλλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ.
Δράςεισ:
 Βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ Λ.Χ. (car-sharing).
Το car-sharing είναι ζνα επιτυχθμζνο μζτρο που ζχει εφαρμοςτεί ςε Ευρωπαϊκζσ πόλεισ (Βαρκελϊνθ,
Βρζμθ κλπ) και λειτουργεί με φορείσ ι εταιρικά ςχιματα που διακζτουν ικανό ςτόλο οχθμάτων ςε
μζλθ/πελάτεσ για τθ μετακίνθςθ τουσ μεταξφ ςυγκεκριμζνων ςτακμϊν αφετθρίασ και ςτάκμευςθσ. Τα
κόςτθ τθσ αγοράσ, λειτουργίασ διαχείριςθσ, ςυντιρθςθσ του ςτόλου επιβαρφνουν τον φορζα ι τθν
εταιρεία car sharing ενϊ ο πελάτθσ/μζλοσ χρεϊνεται ανάλογα με το χρόνο χριςθσ και τθν χιλιομετρικι

Σίτλοσ

Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ (urban mobility plans)
απόςταςθ. Στθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ακινα εφαρμόηεται Ριλοτικά από το ΚΑΡΕ ςε
ςυνεργαςία με ιδιωτικι εταιρεία ενοικίαςθσ οχθμάτων από τισ αρχζσ του 2011.
 Ρροϊκθςθ πεηοπορίασ και ποδθλαςίασ
(Ελλθνικζσ πόλεισ με δίκτυο ποδθλατοδρόμων Καρδίτςα, Τρίκαλα, Κες/κθ) και ςχεδιάηονται να
αναπτυχκοφν αρκετζσ δεκάδεσ χλμ ςτθν Ακινα και άλλεσ πόλεισ και νθςιά τθσ χϊρασ
Στθν Ακινα ζχει δοκεί θ δυνατότατα ελεφκερθσ μετακίνθςθσ ποδθλάτων ςτα ΤΑΜ και ςτον ΘΣΑΡ.


Ανάπτυξθ ςχεδίων κινθτικότθτασ ςε μεγάλεσ εταιρείεσ, ςχολεία, ςθμεία τουριςτικοφ
ενδιαφζροντοσ, νοςοκομεία, χϊρουσ εκδθλϊςεων κλπ.
Θ ανάπτυξθ ςχεδίων μετακίνθςθσ αφορά δράςεισ αποφυγισ τθσ μεμονωμζνθσ χριςθσ Λ.Χ., από ικανό
αρικμό μετακινοφμενων που ζχουν τον ίδιο προοριςμό ςε κακοριςμζνο χρόνο, π.χ. δωρεάν ειςιτιρια
για μετακίνθςθ από και προσ το χϊρο εργαςίασ με χριςθ ΜΜΜ, υπθρεςιακά λεωφορεία,
προςβαςιμότθτα ςε ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ, ομαδικι χριςθ αυτοκινιτου.
Ρροβλζπεται θ ςταδιακι εφαρμογι με επιδεικτικζσ πιλοτικζσ δράςεισ που κα αποτελζςουν
παράδειγμα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και ςε άλλεσ περιοχζσ.
Ραράλλθλα, μζςω του προγράμματοσ Εξοικονομϊ (Μζτρο ΔΜ3), Άξονασ 3, Δράςθ 3.2, θ μελζτθ
αςτικισ κινθτικότθτασ είναι επιλζξιμθ παρζμβαςθ.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Ρροτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ: 100.000.000 Ευρϊ/ζτοσ.

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και
Δικτφων, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

Σίτλοσ

Προϊκθςθ τθσ Οικονομικισ, Οικολογικισ και Αςφαλοφσ Οδιγθςθσ

Κωδικόσ Μζτρου

Μ4

Ρεριγραφι

Κατθγορία μζτρου

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Κατθγορία τελικισ χριςθσ
Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

 Κανονιςτικό
 Ενθμζρωςθ
 Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ
Ζναρξθ: 2008
Το Eco-Driving είναι ζνασ νζοσ τρόποσ οδιγθςθσ που ςυνδυάηει απλζσ τεχνικζσ οδιγθςθσ με
κανόνεσ ςυντιρθςθσ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 5-20% εξοικονόμθςθ καυςίμου, μείωςθ
εκπομπϊν ρφπων, μείωςθ θχορφπανςθσ, μείωςθ ατυχθμάτων.
Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ του τομζα
 Εκπαιδευτζσ οδιγθςθσ
 Επαγγελματίεσ οδθγοί
 Οδθγοί ΛΧ
 Διαχειριςτζσ ςτόλου οχθμάτων
Εκνικό Επίπεδο
Το ΚΑΡΕ, ωσ φορζασ υλοποίθςθσ του μζτρου, ζχει υλοποιιςει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
 Ενθμερωτικι καμπάνια
- Δθμιουργία Λςτοςελίδασ τθσ Εκνικισ Καμπάνιασ www.ecodriving.gr
- Ζκδοςθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ ενθμερωτικοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ
- Διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε πλικοσ εκδθλϊςεων προϊκθςθσ τθσ ΟικονομικισΟικολογικισ εκδιλωςθσ
- Ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν εργαλείων
 Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν οδθγϊν
Ριλοτικζσ δράςεισ εκπαίδευςθσ ζχουν υλοποιθκεί και αφοροφν όλουσ τουσ τφπουσ οχθμάτων ςε
φορείσ εκτζλεςθσ και διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου του δθμοςίου, ευρφτερου δθμοςίου και
ιδιωτικοφ τομζα.
Ραράλλθλα, ςτον Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι
χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 3 δ, προβλζπεται θ εφαρμογι

Σίτλοσ

Προϊκθςθ τθσ Οικονομικισ, Οικολογικισ και Αςφαλοφσ Οδιγθςθσ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ-οικολογικισ οδιγθςθσ ςτουσ
οδθγοφσ των οχθμάτων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα.
 Ενςωμάτωςθ του Eco-driving ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ
οδιγθςθσ
Από το 2009 οι βαςικζσ αρχζσ τθσ Οικονομικισ-Οικολογικισ οδιγθςθσ ζχουν προςτεκεί ςτα νζα
εγχειρίδια κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ των υποψθφίων οδθγϊν. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ
προτυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν οδθγϊν και θ ολοκλθρωμζνθ
ειςαγωγι τθσ οικονομικισ οικολογικισ οδιγθςθσ ςτθν διαδικαςία κεωρθτικισ και πρακτικισ
εκπαίδευςθσ των υποψθφίων οδθγϊν, κακϊσ και ςτθν επανεκπαίδευςθ επαγγελματιϊν οδθγϊν.
 Εκπαίδευςθ οδθγϊν Λ.Χ. μζςω ςεμιναρίων
Ρρόκειται να εφαρμοςτεί ςε ευρεία κλίμακα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενςωμάτωςθ του Ecodriving ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ.
Θ εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ-οικολογικισ
οδιγθςθσ ςτουσ οδθγοφσ των οχθμάτων ςε επίπεδο Διμων, προδιαγράφεται επίςθσ ςτο
πρόγραμμα «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ» ςτον Άξονα 5.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, ΚΑΡΕ, Σχολζσ Οδιγθςθσ

Σίτλοσ

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ παλαιϊν οχθμάτων

Κωδικόσ Μζτρου

Μ5

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία





Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2009

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Σκοπόσ του μζτρου ιταν θ παροχι οικονομικϊν και φορολογικϊν κινιτρων για τθν
αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων Λ.Χ. οχθμάτων, με καινοφργια νζασ τεχνολογίασ και θ
προϊκθςθ των ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων.

Τελικι Χριςθ

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ εμπορικζσ οδικζσ μεταφορζσ

Ομάδα ςτόχευςθσ





Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Με τθν Ρ.Ν.Ρ. 16.9.2009/2 «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ»,
δίνονται τα ακόλουκα οικονομικά κίνθτρα:

Τιμολογιακά κίνθτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
Κανονιςτικό
Κεςμικό:
o Εφαρμογι Ν.3423/2005 «Ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Αγορά των Βιοκαυςίμων
και των Άλλων Ανανεϊςιμων Καυςίμων»
o Εφαρμογι Οδθγιϊν 2003/30/ΕΚ, 2003/96/ΕΚ

Κεντρικι Διοίκθςθ
Σχεδιαςτζσ Ρολιτικισ
άνω 3,5 tn και άνω 10ετίασ



Φορολογικά κίνθτρα για οχιματα εναλλακτικισ τεχνολογίασ (φυςικό αζριο, υβριδικά)
ι βελτιωμζνων προδιαγραφϊν κινθτιρα (Douros’) (Άρκρο 2, Ραρ. Β)

Τα τζλθ κυκλοφορίασ αναπροςαρμόηονται και υπολογίηονται εφεξισ ςε ςυνάρτθςθ αφενόσ του
κυβιςμοφ και αφετζρου τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ του κινθτιρα των οχθμάτων.

Σίτλοσ

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ παλαιϊν οχθμάτων


Οικονομικά κίνθτρα για τθν απόςυρςθ Λ.Χ. Αυτοκινιτων (Άρκρο 3, Ραρ. 1, Ρίνακεσ 5
και 6)

Ραρζχεται επιδότθςθ για τθν απόςυρςθ των οχθμάτων. Το φψοσ τθσ επιδότθςθσ
διαμορφϊνεται με βάςθ τον κυβιςμό του αποςυρόμενου οχιματοσ. Επιπλζον χρθματοδότθςθ
δίνεται για τθν αγορά νζου οχιματοσ με κινθτιρα EURO 4 και EURO 5.
Θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςταμάτθςε ςτισ 3/11/2009.
Το μζτρο τθσ απόςυρςθσ Λ.Χ. οχθμάτων που επανιλκε με τθν Υ.Α. ΔΕΦΚ
5006718ΕΞ2001/11.2.2011 «Κίνθτρα για τθν αντικατάςταςθ αυτοκινιτων παλαιάσ τεχνολογίασ»
δεν ςυμπεριλαμβάνει οικονομικά κίνθτρα για τθν απόςυρςθ των βαρζων οχθμάτων.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

Εκνικοί Ρόροι

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ

Σίτλοσ

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ Ι.Χ. οχθμάτων και προϊκθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων
(Φ.Α., βιοκαφςιμα, υβριδικά)
Μ6

Κωδικόσ Μζτρου
Ρεριγραφι

Κατθγορία

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Τελικι Χριςθ

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ





Τιμολογιακά κίνθτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
Κανονιςτικό
Κεςμικό:
o
Εφαρμογι Ν.3423/2005 «Ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Αγορά των Βιοκαυςίμων και των
Άλλων Ανανεϊςιμων Καυςίμων»
o
Εφαρμογι Οδθγιϊν 2003/30/ΕΚ, 2003/96/ΕΚ
Ζναρξθ: 2009
Λιξθ: 2012
Σκοπόσ του μζτρου είναι θ παροχι οικονομικϊν και φορολογικϊν κινιτρων για τθν
αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων Λ.Χ. οχθμάτων, με καινοφργια νζασ τεχνολογίασ και θ
προϊκθςθ των ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων.
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ

Ομάδα ςτόχευςθσ








Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Με τθν Ρ.Ν.Ρ. 16.9.2009/2 «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ»,
δίνονται τα ακόλουκα οικονομικά κίνθτρα:
 Φορολογικά κίνθτρα για οχιματα εναλλακτικισ τεχνολογίασ (φυςικό αζριο, υβριδικά)
ι βελτιωμζνων προδιαγραφϊν κινθτιρα (EuroVΛ) (Άρκρο 2, Ραρ. 1 Α.)
Τα τζλθ κυκλοφορίασ αναπροςαρμόηονται και υπολογίηονται εφεξισ ςε ςυνάρτθςθ αφενόσ του
κυβιςμοφ και αφετζρου τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ του κινθτιρα των οχθμάτων.
 Οικονομικά Κίνθτρα για τθν απόςυρςθ Λ.Χ. Αυτοκινιτων (Άρκρο 3, Ραρ. 1, Ρίνακασ 4)
Ραρζχεται επιδότθςθ για τθν απόςυρςθ των Λ.Χ. οχθμάτων. Το φψοσ τθσ επιδότθςθσ
διαμορφϊνεται με βάςθ τον κυβιςμό του αποςυρόμενου οχιματοσ. Επιπλζον χρθματοδότθςθ

Κεντρικι Διοίκθςθ
Σχεδιαςτζσ Ρολιτικισ
Λδιοκτιτεσ Λ.Χ.
Ταξί
Ελαφριά οχιματα (LDV) < 3,5τόνων
Οχιματα με άδεια κυκλοφορίασ μζχρι και 31.12.1998

Σίτλοσ

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Κίνθτρα αντικατάςταςθσ Ι.Χ. οχθμάτων και προϊκθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων
(Φ.Α., βιοκαφςιμα, υβριδικά)
δίνεται για τθν αγορά νζου οχιματοσ με κινθτιρα EURO 4 και EURO 5.
Θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςταμάτθςε ςτισ 3/11/2009 μετά
τθν απόςυρςθ 140.000 οχθμάτων.
Το μζτρο τθσ απόςυρςθσ Λ.Χ. οχθμάτων επαναφζρεται με τθν Υ.Α. ΔΕΦΚ
5006718ΕΞ2001/11.2.2011 «Κίνθτρα για τθν αντικατάςταςθ αυτοκινιτων παλαιάσ τεχνολογίασ».
Τα καινοφργια επιβατικά αυτοκίνθτα Λ.Χ. κυλινδριςμοφ κινθτιρα μζχρι 2.000 κ.ε. που πλθροφν
τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ 1998/69/ΕΚ «Φάςθ Β» ι μεταγενζςτερθσ ι Κανονιςμοφ και
παραλαμβάνονται προσ αντικατάςταςθ επιβατικϊν αυτοκινιτων Λ.Χ., που αποςφρονται από τθν
κυκλοφορία για καταςτροφι, απαλλάςςονται από το τζλοσ ταξινόμθςθσ ςε ποςοςτό που
εξαρτάται από τα κυβικά και τθν φορολογθτζα αξία του νζου αυτοκινιτου, όπωσ αυτά ορίηονται
ςτον Ν.3899/2010 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ», Άρκρο 8, Ραρ. 2 α.
Εκνικοί Ρόροι
Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ

Σίτλοσ

Οικολογικι ιμανςθ - Ενεργειακι Ετικζτα ςτα Επιβατικά Οχιματα

Κωδικόσ Μζτρου

Μ7

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι
Τελικι Χριςθ
Ομάδα ςτόχευςθσ

 Κανονιςτικό
 Ενθμζρωςθ και υποχρεωτικι παροχι πλθροφοριϊν
 Ενεργειακι ςιμανςθ προϊόντων
Ζναρξθ: 2012
Σκοπόσ του μζτρου είναι θ επικράτθςθ οχθμάτων βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με
χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων.
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ



Εταιρίεσ εμπορίασ οχθμάτων
Ρωλθτζσ οχθμάτων

Σίτλοσ

Οικολογικι ιμανςθ - Ενεργειακι Ετικζτα ςτα Επιβατικά Οχιματα


Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Ευρφ κοινό

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό Επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα με τθν Υ.Α. 90364/31.01.2002 (εναρμόνιςθ με
Ευρωπαϊκι Οδθγία 1999/94/ΕΚ).
Θ εφαρμογι τθσ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα, διότι δεν προβάλλεται κατάλλθλα
από τουσ υπευκφνουσ πωλθτζσ ςτισ εκκζςεισ αυτοκινιτων, παρόλα αυτά πολλζσ εταιρείεσ
προβάλλουν τθν ετικζτα με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ. Αναμζνεται το 2008
τροποποίθςθ τθσ 1999/94/ΕΚ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ που κα προτείνει ενιαία ενεργειακι ετικζτα
αυτοκινιτων για όλεσ τισ χϊρεσ.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ λιψθσ των ακόλουκων μζτρων για τθν άμεςθ
εφαρμογι του μζτρου:
Οδικζσ μεταφορζσ - κυρίωσ επιβατικά Λ.Χ.:
Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν ςυνειςφορά τουσ ςτο πρόβλθμα τθσ κλιματικισ
αλλαγισ και ςτθν περιβαλλοντικι ρφπανςθ. Ειδικότερα, υλοποίθςθ δράςεων για ςυςτθματικι
ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ με ςτόχο τθν επικράτθςθ οχθμάτων που ζχουν
χαμθλότερθ κατανάλωςθ καυςίμου και εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ.
Εκνικοί Ρόροι

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι
οργανιςμοφσ

Κωδικόσ Μζτρου

Μ8

Ρεριγραφι

Κατθγορία

Διοικθτικό-κανονιςτικό
Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ

Ζναρξθ: 2012

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι

Σκοπόσ του μζτρου είναι θ επικράτθςθ οχθμάτων βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με
χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων.

Τελικι Χριςθ

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ

Ομάδα ςτόχευςθσ

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ



Φορείσ χάραξθσ πολιτικισ



Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και Οργανιςμοί

Δθμόςιοσ Τομζασ
Μζςω του Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ 2000-2006, ζγινε θ προμικεια 600 νζων
λεωφορείων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ.
Με τον Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ,
ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 3 α & β, κακίςταται υποχρεωτικι θ:


Ροςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων



Διαδικαςία αντικατάςταςθσ των παλαιϊν μεςαίων και βαρζων οχθμάτων



Οριςμόσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ωσ κριτιριο επιλογισ ςτισ προμικειεσ των
δθμόςιων υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν.

Επιπρόςκετα, μζςω του προγράμματοσ Εξοικονομϊ (Μζτρο ΔΜ3), Άξονασ 3, Δράςθ 3.1, δίνεται

Σίτλοσ

Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι
οργανιςμοφσ
θ δυνατότθτα μετατροπισ βαρζων οχθμάτων για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου,
εγκατάςταςθσ Diesel Particle Filter (DPF) ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων καταςκευισ μετά το
1995, μετατροπισ βενηινοκίνθτων οχθμάτων δθμοτικϊν ςτόλων ςε οχιματα LPG και
μετατροπισ βενηινοκίνθτων οχθμάτων δθμοτικϊν ςτόλων ςε οχιματα διπλοφ καυςίμου με
φυςικό αζριο.
Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ

-

Υλοποίθςθ

Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ

Σίτλοσ

φνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων με τθν ενεργειακι απόδοςθ και τισ εκπομπζσ CO 2

Κωδικόσ Μζτρου

Μ9

Ρεριγραφι

Ρλθροφορίεσ
υλοποίθςθσ

Κατθγορία
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
Σκοπόσ/ςφντομθ
περιγραφι
Τελικι Χριςθ

Κανονιςτικό
Ζναρξθ: 2010

Ομάδα ςτόχευςθσ

Λδιοκτιτεσ οχθμάτων

Ρεριοχι εφαρμογισ

Εκνικό επίπεδο

Κατάλογοσ και περιγραφι
των μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Γίνεται πλζον άμεςθ ςφνδεςθ του τελϊν κυκλοφορίασ με τουσ ρφπουσ κάκε οχιματοσ και ςυγκεκριμζνα με
τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Το ποςό των τελϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2
του οχιματοσ επί το εκάςτοτε ποςό κάκε κλίμακασ.
Από 0 ζωσ 100 γρ. CO2/χλμ.
0
Από 101 ζωσ 120 γρ. CO2/χλμ.
0,80
Από 121 ζωσ 140 γρ. CO2/χλμ.
1,00
Από 141 ζωσ 160 γρ. CO2/χλμ.
1,50
Από 161 ζωσ 180 γρ. CO2/χλμ.
2,00
Από 181 ζωσ 200 γρ. CO2/χλμ.
2,25
Από 201 ζωσ 250 γρ. CO2/χλμ.
2,50
Από 251 γρ. CO2/χλμ. και άνω
3,00
-

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι
χρθματοδότθςθσ
Υλοποίθςθ

Σκοπόσ του μζτρου είναι θ προϊκθςθ οχθμάτων που ζχουν μικρότερθ κατανάλωςθ καυςίμου - εκπζμπουν
λιγότερουσ ρφπουσ.
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ

Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ

3.4. ΔΘΜΟΣΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο δθμόςιοσ τομζασ καλείται να λειτουργιςει υποδειγματικά, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν Οδθγία
2006/32/ΕΚ και ςτον ςχετικό Ν.3855/2010, ϊςτε να αποτελζςει το καλό παράδειγμα για τθν εφαρμογι
μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςυνειςφζροντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ εικόνασ του
δθμόςιου τομζα και ςε ενκάρρυνςθ του ιδιωτικοφ να ακολουκιςει, οδθγϊντασ τελικά ςε πολλαπλαςιαςτικά
ενεργειακά οφζλθ. Ραράλλθλα, ςθμαντικι παράμετροσ εφαρμογισ μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
ςτο δθμόςιο τομζα, είναι θ ουςιαςτικι εξοικονόμθςθ πόρων/μείωςθ δαπανϊν αναφορικά με το κόςτοσ
καυςίμου, με ταυτόχρονθ βελτίωςθ των λειτουργικϊν και εργαςιακϊν ςυνκθκϊν ςτουσ φορείσ του δθμόςιου
τομζα που κα εφαρμόςουν τζτοια μζτρα.
Ππωσ προκφπτει από τθν παρουςίαςθ των μζτρων ςτο κεφάλαιο 3.3.2, και αναλφεται ςτο παρόν κεφάλαιο,
ζχουν προςαρμοςτεί ςτο εκνικό δίκαιο διατάξεισ που κακιςτοφν υποχρεωτικι τθν υλοποίθςθ μζτρων για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ χριςθσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα
κακϊσ και τθ χριςθ κριτθρίων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ διαδικαςίεσ προκθρφξεων και διαγωνιςμϊν για τισ
δθμόςιεσ προμικειεσ και ςυμβάςεισ.
Ραράλλθλα, το ελλθνικό δθμόςιο, μζςω προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ και ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν τθσ
αγοράσ, προωκεί προγράμματα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ δθμοςίων κτιρίων,
κζτοντασ ωσ κφριο κριτιριο αξιολόγθςθσ και επιλεξιμότθτασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τθν
ενεργειακι και οικονομικι αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων.
3.4.1. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΛΚΟΣ ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ
Θ πρϊτθ κεςμικι παρζμβαςθ προσ τθν κατεφκυνςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα,
πραγματοποιικθκε με τθν Υ.Α. Δ6/Β/14826/17.6.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», όπου για όλα τα κτίρια του
δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, προδιαγράφονται δράςεισ και υποχρεϊςεισ για τθν επίτευξθ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και οι οποίεσ αφοροφν ςυγκεκριμζνα:









Τθ ςφνδεςθ των κτιρίων με το δίκτυο φυςικοφ αερίου, όπου υπάρχει διακεςιμότθτα δικτφου
Τθ μείωςθ τθσ άεργου ιςχφοσ θλεκτρικϊν καταναλϊςεων
Τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων
Τθ ρφκμιςθ των κερμοκραςιϊν και τθσ ποιότθτασ του αζρα του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ με
βάςθ τα αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα
Τθν αντικατάςταςθ των λαμπτιρων φωτιςμοφ
Τθν εγκατάςταςθ διατάξεων αυτοματιςμοφ
Τθν ενεργειακι ςιμανςθ των ςυςκευϊν που προμθκεφεται το δθμόςιο
Τον οριςμό ενεργειακοφ υπευκφνου ςτα κτίρια.

Ραράλλθλα, ο Ν.3855/2010, ςφμφωνα με το Άρκρο 8, Ραρ. 3 α&β, προβλζπει και κακιςτά υποχρεωτικι για
τθν προμικεια των οχθμάτων ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ τα ακόλουκα:




Ροςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων
Διαδικαςία αντικατάςταςθσ των παλαιϊν μεςαίων και βαρζων οχθμάτων
Διαδικαςία προμικειασ οχθμάτων με βάςθ τθν ετικζτα οικονομίασ καυςίμου, ωσ κριτιριο
επιλογισ

ενϊ όπωσ αναφζρεται και ςτθν ενότθτα 3.4.2. ο Ν.3851/2010 κζτει και για τα κτίρια του δθμόςιου τομζα
απαιτιςεισ, ενϊ προβλζπει και ότι τα νζα δθμόςια κτίρια μετά τισ 31.12.2014 κα πρζπει να καλφπτουν το
ςφνολο τθσ πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςισ τουσ με ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που βαςίηονται
ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ ςε
κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ και ςε αντλίεσ κερμότθτασ
Για τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των παραπάνω διατάξεων, κεςπίςτθκε ωσ υπθρεςία το Ρράςινο
Γραφείο ςτο ΥΡΕΚΑ, ενϊ παράλλθλα ςυςτάκθκε Διυπουργικι Επιτροπι για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ.
Οι δομζσ αυτζσ ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθν υποςτιριξθ και τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν του
δθμοςίου και τθσ αγοράσ γενικότερα, δθμιουργϊντασ ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ, ςυςτινοντασ ομάδεσ
εργαςίασ και ςυντονίηοντασ τισ απαραίτθτεσ δράςεισ για τθ ςφνταξθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων, όπωσ και
τθν επιλογι κατθγοριϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτα οποία κα εφαρμοςτοφν τα περιβαλλοντικά κριτιρια.
Επιπρόςκετα, ζργο τθσ ςυςτακείςασ Επιτροπισ, είναι θ χάραξθ Εκνικισ Ρολιτικισ και θ εκπόνθςθ του Εκνικοφ
Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Συμβάςεων, που προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το
τζλοσ του 2012.
ου

Ιδθ κατά τθν περίοδο ςυγγραφισ του 2 ΣΔΕΑ, διεξάγεται ζρευνα προϊόντων και υπθρεςιϊν με
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςτθν ελλθνικι αγορά με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του βακμοφ ετοιμότθτασ τθσ
ελλθνικισ αγοράσ για τθν ειςαγωγι ‘πράςινων’ προδιαγραφϊν κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων. H
ζρευνα, αφορά ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν που προμθκεφεται το Ελλθνικό Δθμόςιο και
τα αποτελζςματα τθσ κα ςυντελζςουν ςτθν κατάρτιςθ ευρετθρίου και ςτθ διαμόρφωςθ του Εκνικοφ Σχεδίου
Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων.
Βαςικό όχθμα για τθν προϊκθςθ του υποδειγματικοφ ρόλου του δθμόςιου τομζα, αποτελεί και θ εκπόνθςθ
πιλοτικϊν ζργων και εφαρμογι χρθματοδοτικϊν εργαλείων (π.χ. Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ - ΣΕΑ) ςτο
πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ), όπωσ περιγράφονται αναλυτικότερα ςτθν
περιγραφι των μζτρων τθσ ενότθτασ 3.3.2.4.
Ειδικι αναφορά πρζπει να γίνει ςτο πρόγραμμα «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ» όπου ο ςτόχοσ είναι μζςω ολοκλθρωμζνου
ςχεδιαςμοφ να προωκθκεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτουσ ΟΤΑ μζςω δράςεων και αποδεδειγμζνων καλϊν
πρακτικϊν για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο αςτικό περιβάλλον, με ζμφαςθ ςτον κτιριακό
τομζα (δθμοτικά κτίρια) και τθν αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων, κακϊσ και ςτον τομζα των δθμοτικϊν
και ιδιωτικϊν μεταφορϊν και ςτισ ενεργοβόρεσ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ τεχνικϊν
παρεμβάςεων και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ πολιτϊν, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εταιρειϊν
και φορζων.
Τζλοσ ιδθ 73 Διμοι ςτθν Ελλάδα ζχουν προςυπογράψει και ενταχκεί ςτθν Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία
«Σφμφωνο των Δθμάρχων», όπου ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ ζνταξθσ, υιοκετοφν τοπικό ςχζδιο δράςθσ και
δεςμεφονται να επιτφχουν αποτελζςματα πζραν των ςτόχων τθσ ΕΕ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 μζςω
δράςεων υπζρ τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.
Στο πλαίςιο υποςτιριξθσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ, ζχουν ιδθ υπογραφεί ι προωκοφνται μνθμόνια
ςυνεργαςίασ μεταξφ ενϊςεων διμων και του ΚΑΡΕ, ζχουν αναπτυχκεί δομζσ υποςτιριξθσ (π.χ. το δίκτυο
ΔΑΦΝΘ), ενϊ δρομολογοφνται και άλλεσ δράςεισ που προβλζπουν τθ χριςθ και χρθματοδοτικϊν εργαλείων
(βλ. μζτρο ΔΜ3).

3.4.2. ΡΩΤΑΧΛΚΟΣ Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΛΛΩΝ
Το Άρκρο 10, Ραρ. 3 του Ν.3851/2010 ρυκμίηει μερικά κζματα που ςχετίηονται με το περιεχόμενο τθσ
Οδθγίασ 2010/31/ΕΚ, κάνοντασ ειδικι μνεία για τθν κάλυψθ τθσ πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτα
νζα δθμόςιο κτίρια.
Ραρατίκεται το ςχετικό εδάφιο: «Το αργότερο ζωσ τισ 31.12.2019, όλα τα νζα κτίρια κα πρζπει να καλφπτουν
το ςφνολο τθσ πρωτογενοφσ ενεργειακισ κατανάλωςισ τουσ με ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που
βαςίηονται ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, ςυςτιματα
τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ και ςε αντλίεσ κερμότθτασ με
εποχιακό βακμό απόδοςθσ (SPF) ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν Ραράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου. Για τα
νζα κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ υποχρζωςθ αυτι κα
πρζπει να τεκεί ςε ιςχφ το αργότερο ζωσ τισ 31.12.2014.»
Επιπρόςκετα ςτο Άρκρο 6, Ραρ.5 του Ν.3661/2008 υπάρχει αναφορά ςτον θγετικό και υποδειγματικό ρόλο
που πρζπει να αναλάβουν οι δθμόςιου φορείσ ςχετικά με τα κτίρια που χρθςιμοποιοφν.
Ραρατίκεται το ςχετικό εδάφιο: «Σε κτίρια τα οποία χρθςιμοποιοφνται από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται κάκε φορά, τοποκετείται, ςε ευδιάκριτθ κζςθ,
πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου, του οποίου θ ιςχφσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ.
Στα κτίρια αυτά μπορεί να αναρτάται πίνακασ, όπου αναγράφονται οι ςυνιςτϊμενεσ και οι επικρατοφςεσ
εςωτερικζσ κερμοκραςίεσ, κακϊσ και κάκε κλιματικόσ παράγων που επθρεάηει τισ κερμοκραςίεσ αυτζσ.».
Ραράλλθλα προσ τθν κατεφκυνςθ του υποδειγματικοφ ρόλου του δθμοςίου, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά
και ςτα μζτρα ΔΜ5-ΔΜ9 του Ρίνακα 18, προωκοφνται πιλοτικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτο βιοκλιματικό
ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ γενικά ςε κτίρια του δθμοςίου τομζα.
3.4.3. ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ
Με τθν Υ.Α. Δ6/Β/14826/17.6.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», Άρκρο 7, κακίςταται υποχρεωτικι θ ενεργειακι
ςιμανςθ και θ πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ απόδοςθσ των ςυςκευϊν που προμθκεφεται το Δθμόςιο.
Με τον Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ
υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, Ραρ. 1 τίκενται ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τισ
προμικειεσ του Δθμοςίου και των φορζων του ευρφτερου δθμοςίου τομζα., ενϊ ζχει ςυςτακεί και
Διυπουργικι Επιτροπι για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, που ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν εκπόνθςθ ενόσ
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για ΡΔΡ, το οποίο κα λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ προμθκειϊν του δθμοςίου, τθν
ετοιμότθτα τθσ ελλθνικισ αγοράσ και τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ.

3.5. ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΘ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ ΤΘΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΛ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ
Ο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ
υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» προβλζπει τθ δθμιουργία ειδικοφ διαδικτυακοφ χϊρου από το Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ με ςτόχο τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων
πλθροφοριϊν ςε τεχνικό, κεςμικό και χρθματοδοτικό επίπεδο ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι κα διαδίδεται κάκε είδουσ πλθροφορία ςχετικά με μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ,
τουσ διακζςιμουσ χρθματοοικονομικοφσ μθχανιςμοφσ και τα τρζχοντα προγράμματα εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, τισ εκοφςιεσ ςυμφωνίεσ, το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, τα μθτρϊα φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά, τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ αλλά και δράςεισ
εκπαίδευςθσ και δθμοςιότθτασ. Επίςθσ προωκείται θ κζςπιςθ κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ κατά τθν τελικι χριςθ από φορείσ τθσ αγοράσ μζςω τθσ παροχισ εξειδικευμζνων
πλθροφοριϊν και ςυμβουλϊν δθμιουργϊντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ. Τζλοσ, ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ςυμβάλει ςτθ διαφάνεια όλων των
παρεχόμενων πλθροφοριϊν αλλά και διαςφαλίηει τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων των ενδιαφερόμενων ςε
αυτζσ.

3.6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΤΩΝ ΕΝΕ ΓΕΛΑΚΩΝ ΕΤΑΛΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΕΞΟ ΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ
ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΣΤΘΝ ΤΕΛΛΚ Θ ΧΘΣΘ
Ο ρόλοσ των ενεργειακϊν εταιρειϊν (διανομείσ ενζργειασ, διαχειριςτζσ δικτφων διανομισ και εταιρίεσ
λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ) ςτθν παροχι και ςτθν προϊκθςθ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και καταγραφϊν
μπορεί να αποδειχκεί καταλυτικόσ για τθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ κακορίηεται και ςτο
Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ
υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ». Ριο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Άρκρο 9 και Ραρ. 1, οι εταιρίεσ ενζργειασ
ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ όλεσ τισ
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που κατζχουν και αφοροφν τουσ τελικοφσ τουσ καταναλωτζσ ςε ετιςια βάςθ. Τζτοια
δεδομζνα είναι θ κατανάλωςθ των τελικϊν χρθςτϊν, τα χαρακτθριςτικά του απαιτοφμενου φορτίου, θ
διαφοροποίθςθ των πελατϊν ωσ προσ το είδοσ αλλά και τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ και θ υλοποίθςθ
ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, ελζγχων και άλλων μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Στόχοσ αυτοφ του μζτρου
είναι θ αξιοποίθςθ των παρεχόμενων δεδομζνων για το ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ
τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και τθν
υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Επίςθσ ςτθν Ραρ. 2 του ίδιου άρκρου, οι εταιρίεσ ενζργειασ οφείλουν να προςφζρουν ενεργειακζσ υπθρεςίεσ
και ελζγχουσ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ τουσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, να προωκοφν μζτρα βελτίωςθσ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ αλλά και να επιτρζπουν να εγκαταςτακοφν ςτα δίκτυα θλεκτροφωτιςμοφ δθμόςιων
κοινόχρθςτων χϊρων ςυςτιματα τθλεδιαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Σε περιπτϊςεισ μθ
ςυμμόρφωςθσ τουσ προβλζπεται ςτθν Ραρ. 3 θ επιβολι προςτίμου φψουσ 5.000-250.000 Ευρϊ από το
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. Το φψοσ του προςτίμου μπορεί να
διαφοροποιθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ είναι θ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, οι προκαλοφμενεσ
επιπτϊςεισ και ο βακμόσ υπαιτιότθτασ ι θ τυχόν υποτροπι του παραβάτθ.
Αναφορικά με τθ ςυμβολι των εταιριϊν ενζργειασ ςτθ χρθματοδότθςθ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, ςτο Άρκρο
16, Ραρ. 2 του ίδιου νόμου προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ τουσ ωσ τρίτο μζροσ μζςω του
μθχανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ Από Τρίτουσ ςτθ Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ που κα καταρτιςτεί μεταξφ
του τελικοφ καταναλωτι και τθσ Επιχείρθςθσ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν.
Μια πρϊτθ δράςθ για τθ δραςτθριοποίθςθ των εταιριϊν ενζργειασ ςτο χϊρο των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν
αποτελεί το μνθμόνιο ςυνεργαςίασ μεταξφ ΚΑΡΕ και ΔΕΘ για τθν πιλοτικι εφαρμογι επιδεικτικϊν ζργων
βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ανάπτυξθσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ςτον οικιακό τομζα. Θ
επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία των δυο ςυγκεκριμζνων φορζων θ οποία κα ςυνοδευτεί από τθν υλοποίθςθ
δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτουσ τελικοφσ
καταναλωτζσ του οικιακοφ τομζα κα οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ μεκοδολογικοφ πλαιςίου για τθν
ποςοτικοποίθςθ του οφζλουσ από τθν επικείμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τόςο ςε φυςικοφσ όςο και ςε

οικονομικοφσ όρουσ. Θ εφαρμογι ςυγκεκριμζνου πλαιςίου μπορεί να εφαρμοςτεί για τον προςδιοριςμό του
ςυνολικοφ οφζλουσ από τθ ςυμμετοχι των υπολοίπων εταιριϊν ενζργειασ που δραςτθριοποιοφνται ςτον
ελλθνικό ενεργειακό τομζα ςτθν αγορά των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν.
Τζλοσ, ςτο Άρκρο 11 προδιαγράφεται θ μελλοντικι αξιοποίθςθ εκοφςιων ςυμφωνιϊν μεταξφ των οποίων
ςυμπεριλαμβάνεται θ υιοκζτθςθ λευκϊν πιςτοποιθτικϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ ςτουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ. Ωςτόςο καμία προδιαγραφι ςχετικά με τον τρόπο
αποτίμθςθσ, επίβλεψθσ και ελζγχου του ςυςτιματοσ των λευκϊν πιςτοποιθτικϊν δεν υφίςταται μζχρι
ςιμερα αλλά αναμζνονται νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ςτο μζλλον.

3.7. ΑΓΟΑ ΓΛΑ ΤΛΣ ΕΝΕΓΕ ΛΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ
Θ τόνωςθ τθσ αγοράσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν μπορεί να επιτευχκεί διαμζςου τθσ υλοποίθςθσ δυο
ςυνιςτωςϊν οι οποίεσ είναι το επαρκζσ νομοκετικό πλαίςιο και θ πιλοτικι εφαρμογι επιδεικτικϊν δράςεων
παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν μζςω Συμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
Ξεκινϊντασ με τθ ςυνιςτϊςα του κεςμικοφ πλαιςίου, θ αγορά των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα
ρυκμίηεται από το Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ,
ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ». Ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ειςιγαγε για πρϊτθ φορά τθν ζννοια
των Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ) και περιγράφει το πλαίςιο λειτουργίασ, υποχρεϊςεων και
εργαλείων ϊςτε να προωκθκεί και να αναπτυχκεί πάνω ςε υγιείσ δομζσ θ ςυγκεκριμζνθ αγορά.
Θ Υπουργικι Απόφαςθ Δ6/13280 «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν. Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ
Δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ», ζχει ωσ ςτόχο να εφαρμόςει το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο για
τισ ΕΕΥ και να κακορίςει όλα τα ςχετικά κζματα που άπτονται με τθν ανάπτυξθ και δραςτθριοποίθςι τουσ
ςτθν Ελλθνικι αγορά. Ριο ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ Υ.Α κακορίηεται :
α) το περιεχόμενο του Μθτρϊου Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (Μθτρϊου ΕΕΥ) και ορίηεται θ
αρμόδια Υπθρεςία για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου,
β) ο τρόποσ οργάνωςθσ, θ διαδικαςία, τα κριτιρια και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν καταχϊριςθ ςτισ
μερίδεσ του Μθτρϊου ΕΕΥ,
γ) ηθτιματα ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ, τθ διαγραφι και τθν τροποποίθςθ των καταχωριςεων, ο τρόποσ
διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων του Μθτρϊου,
δ) οι προχποκζςεισ ςφςταςθσ και λειτουργίασ των ΕΕΥ, τα κριτιρια που διζπουν τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ,
τα αςυμβίβαςτα με το ζργο τουσ, οι εισ βάροσ τουσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ, τα όργανα που επιβάλλουν αυτζσ,
οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ,
ε) Κϊδικασ Δεοντολογίασ των ΕΕΥ ςχετικά με τισ αρχζσ και τισ δεςμεφςεισ που οφείλουν να τθροφν οι
καταχωρθμζνεσ ςτο Μθτρϊο ΕΕΥ επιχειριςεισ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία και θ ςωςτι
ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν.
Ζνα αρκετά κρίςιμο ςθμείο για τθν επιτυχι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν είναι οι
Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, οι οποίεσ αποτελοφν τον πυρινα αυτισ τθσ αγοράσ. Στο Άρκρο 16, Ραρ. 1
του Ν.3855/2010, αναλφονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των Συμβάςεων Ενεργειακισ
Απόδοςθσ (ΣΕΑ) μεταξφ του τελικοφ καταναλωτι και των ΕΕΥ. Κακορίηεται ότι ςε μια ΣΕΑ πρζπει να
αναπτφςςεται λεπτομερϊσ το πλαίςιο διεκπεραίωςθσ τθσ ενεργειακισ υπθρεςίασ το οποίο πρζπει να
περιλαμβάνει παραμζτρουσ ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ τθσ παρεχόμενθσ ενεργειακισ

υπθρεςίασ, τθ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ και αποτίμθςθσ του ςυνολικοφ
οικονομικοφ οφζλουσ, τουσ κανόνεσ για τθν αγορά, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ του ενεργειακοφ
εξοπλιςμοφ, τον προςδιοριςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζμβαςθσ αλλά και τον τρόπο και χρόνο
αποπλθρωμισ τθσ. Στο ίδιο άρκρο ςτθν Ραρ. 2 διευκρινίηεται ρθτά ότι ο τελικόσ καταναλωτισ υποχρεοφται
να καταβάλει ςτθν ΕΕΥ το κζρδοσ τθσ παρεχόμενθσ ενεργειακισ υπθρεςίασ με βάςθ τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ που επιτυγχάνεται, ενϊ ςφμφωνα με τθν Ραρ. 3 θ ΕΕΥ υποχρεοφται να διαςφαλίηει τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και το οικονομικό όφελοσ ςε όλθ τθ διάρκεια του προβλεπόμενου χρόνου και με
όλουσ τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ. Επιπρόςκετα κακορίηεται τι προβλζπεται ςε περιπτϊςεισ που το
οικονομικό όφελοσ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι είτε μικρότερο είτε μεγαλφτερο από το
ςυμφωνθκζν.
Το ΥΡΕΚΑ ςφντομα κα εκδϊςει ενδεικτικι πρότυπθ ΣΕΑ με ςκοπό να ςυνδράμει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ
προςταςίασ και των ςυμβαλλομζνων μερϊν ζτςι ϊςτε να πλθροφνται κατ’ ελάχιςτον οι όροι εκείνοι που κα
τουσ διαςφαλίςουν τθν διαφανι και επωφελι ςυνεργαςία για το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα.
Τζλοσ, θ δεφτερθ ςθμαντικι ςυνιςτϊςα για τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν αφορά τθν
πιλοτικι εφαρμογι επιδεικτικϊν ζργων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ανάπτυξθσ παροχισ
ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ςτα δθμόςια κτίρια μζςω τθσ ςφναψθσ Συμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ. Μια
τζτοια πιλοτικι δράςθ διενεργείται και οργανϊνεται από το ΚΑΡΕ και ζχει ωσ ςτόχο τθν επιτυχι υλοποίθςθ
ενεργειακϊν επεμβάςεων ςε δθμόςια κτίρια μζςω τθσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν από ΕΕΥ.

3.8. ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΑΛΚΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΛΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΜΘΔΕΝΛΚΘΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ
Δεν ζχει ακόμα διαμορφωκεί ζνα πλιρεσ ςχζδιο για τθν εφαρμογι τθσ αναδιατυπωμζνθσ οδθγίασ των
κτιρίων (EPBD) και τθσ ςτρατθγικισ για τθν αφξθςθ των κτιρίων ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ, πλθν των
όςων αναφζρονται ςτισ ενότθτασ 3.1.1.

