5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΔΕΑ
το παρόν ΔΕΑ αξιολογείται το ςφνολο των μζτρων που υλοποιικθκαν, υλοποιοφνται ι ςχεδιάηονται και
προγραμματίηονται να εφαρμοςτοφν ςτουσ τομείσ τελικισ ενεργειακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα.
Παρουςιάηεται εκτενϊσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που εκτιμάται ότι ζχει επιτευχκεί με τθν εφαρμογι μζτρων
βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με άμεςθ αναφορά ςτο 1ο ΔΕΑ, κακϊσ και θ πορεία εκπλιρωςθσ του
ενδιάμεςου ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2010, που βαςίηεται ςτθ μεκοδολογία «από τθν κορυφι
προσ τα κάτω» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ όπου και υπολογίηονται ςυγκεκριμζνοι ενεργειακοί δείκτεσ με τθ
χριςθ ενεργειακϊν δεδομζνων και εκτιμιςεων.
Επιπρόςκετα, αναπτφςςεται προςεγγιςτικι μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ
ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, που λαμβάνει υπόψθ τθ μεταβολι των οικονομικϊν δεικτϊν και των
τιμϊν των ενεργειακϊν προϊόντων, ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ διάκριςθ τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι μζτρων και όχι ςυνυπολογίηοντασ τισ επιδράςεισ από τθν οικονομικι
φφεςθ.
Σο χζδιο Δράςθσ περιλαμβάνει, επίςθσ, περιγραφι των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτρατθγικϊν που ςχετίηονται
με τουσ ςτόχουσ για εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ μζχρι το 2020, ενϊ παράλλθλα παρουςιάηει τισ
πρωτοβουλίεσ και τισ δράςεισ που ζχουν δρομολογθκεί για τθν ανάδειξθ του υποδειγματικοφ ρόλου του
δθμοςίου τομζα ωσ προσ τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Σζλοσ, παρουςιάηονται τα βιματα που ζχουνε γίνει για τθν προϊκθςθ τθσ αγοράσ των ενεργειακϊν
υπθρεςιϊν και για τουσ ςτόχουσ για τα κτίρια ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ, ςφμφωνα με τθν
ανακεωρθμζνθ οδθγία για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων, κακϊσ και οι αρμόδιοι φορείσ που ζχουν
τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθν παρακολοφκθςθ ωσ προσ τθν επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΣΡΩΝ/ΣΟΧΩΝ ΔΕΑ
Από τθν ανάλυςθ των μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ διαπιςτϊκθκε ότι οι κφριεσ δράςεισ που
δρομολογικθκαν από το 2007 και μετά, αφοροφςαν κφρια ςτθν ανάπτυξθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ
πλαιςίου, ϊςτε να υιοκετθκοφν πολιτικζσ, υποχρεϊςεισ και ςτρατθγικζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ
κατανάλωςθσ ςτο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Ειδικότερα, αναπτφχκθκε ολοκλθρωμζνο κεςμικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι απόδοςθ και πιςτοποίθςθ των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των νζων κτιρίων, τισ υποχρεϊςεισ του δθμόςιου
τομζα, των παρόχων ενζργειασ, κακϊσ και του μθχανιςμοφ που κα παρακολουκεί και κα αξιολογεί τθν
πρόοδο προσ τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου. Ο εν λόγω μθχανιςμόσ προβλζπει τθν επεξεργαςία των
ςτοιχείων των Πιςτοποιθτικϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ των κτιρίων που ιδθ καταχωροφνται ςτο Αρχείο
Ενεργειακϊν Επικεωριςεων, κακϊσ και τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων των υμβάςεων Ενεργειακισ
Απόδοςθσ, των ςτοιχείων κατανάλωςθσ των δθμοςίων κτιρίων και των δεδομζνων τελικισ κατανάλωςθσ
ενζργειασ που υποχρεοφνται πλζον να κοινοποιοφν οι πάροχοι/επιχειριςεισ ενζργειασ, από τισ βάςεισ
δεδομζνων που πρόκειται να δθμιουργθκοφν ςτο προςεχζσ μζλλον.
Η πλειοψθφία των ειδικϊν μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ανά τομζα τελικισ κατανάλωςθσ που
προτείνονται ςτο 1ο ΔΕΑ, παρουςιάηονται ςτο παρόν χζδιο Δράςθσ κακϊσ ζχει ιδθ δρομολογθκεί θ
εφαρμογι και υλοποίθςι τουσ. Επιςθμαίνεται ωςτόςο, ότι τα κφρια μζτρα πολιτικισ ςτον οικιακό, τριτογενι

και βιομθχανικό τομζα που ζχουν λθφκεί το τελευταίο διάςτθμα αναμζνεται να αποδϊςουν μετά το 2010 (πχ
ΚΕΝΑΚ, ζργα ΕΠΑ κλπ) και ουςιαςτικά κα ςυνειςφζρουν ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ περιόδου 2011-2016.
Εξαίρεςθ αποτελεί ο τομζασ των μεταφορϊν όπου θ πλειονότθτα των μζτρων ενεργοποιικθκε πριν το 2011,
με αποτζλεςμα ο εν λόγω τομζασ να φαίνεται ότι παρουςιάηει και τθ μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Παράλλθλα, δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ του υποδειγματικοφ ρόλου του δθμοςίου τομζα ζχουν
ιδθ δρομολογθκεί και αφοροφν κφρια τθν προςαρμογι ςτο Εκνικό δίκαιο διατάξεων που κακιςτοφν
υποχρεωτικι τθν υλοποίθςθ μζτρων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα, κακϊσ και τθ χριςθ
κριτθρίων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ διαδικαςίεσ προκθρφξεων και διαγωνιςμϊν για τισ δθμόςιεσ
προμικειεσ και ςυμβάςεισ. Παρόλα αυτά απαιτείται θ άμεςθ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν, προκειμζνου
να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα αποτελζςματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Επιπρόςκετα, 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.
Η ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ όλων των τομζων, που βαςίςτθκε ςτα ενεργειακά ιςοηφγια τθσ
περιόδου 2007-2010, αναδεικνφει μια ραγδαία μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ εξεταηόμενθσ
περιόδου. Ειδικότερα, ενϊ κατά τθ χρονικι περίοδο 1990-2007 θ ςυνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ
παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ τθσ τάξθσ του 2,4% ετθςίωσ, θ τάςθ αυτι αντιςτρζφεται τθν περίοδο 2007-2010,
ςθμειϊνοντασ μζςθ ετιςια μεταβολι τα ζτθ 2007-2009 τθσ τάξθσ του -3,2%. Ακόμθ πιο ραγδαία είναι θ
μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ μεταξφ 2009-2010, που αγγίηει το -8,1%, οδθγϊντασ ςε ςυνολικι
μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ περιόδου 2007-2010 κατά -13,9%. Αξιοςθμείωτο είναι το
γεγονόσ ότι θ ςυνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ το 2010 εκτιμάται ότι ιταν τθσ τάξθσ των 18,9 Mtoe,
φτάνοντασ ςε απόλυτεσ τιμζσ τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ του 2000 (18,7 Mtoe).
Αποτζλεςμα των παραπάνω διαπιςτϊςεων ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, είναι το γεγονόσ ότι με τθν
εφαρμογι τθσ πρότυπθσ μεκοδολογίασ «από τθν κορυφι προσ τα κάτω» για κάκε τομζα και
χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά τουσ δείκτεσ αποτίμθςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ προτάκθκαν από
τθν ΕΕ, θ υπολογιηόμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ υπερβαίνει τόςο τον ενδιάμεςο ςτόχο για το 2010, όςο και
τον τελικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2016, φτάνοντασ τισ 21,37 TWh.
Σο αποτζλεςμα αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθ μθ ενεργοποίθςθ μεγάλου μζρουσ των ειδικϊν μζτρων μζχρι το
2010, το γεγονόσ ότι θ πρότυπθ μεκοδολογία δε λαμβάνει υπόψθ τθν αναμφιςβιτθτθ επίδραςθ τθσ
οικονομικισ φφεςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, κατζςτθςε επιτακτικι τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ
προςεγγιςτικισ μεκοδολογίασ αποτίμθςθσ και αποςφνδεςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ.
Η παρουςιαηόμενθ μεκοδολογία αποςφνδεςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, εξετάηει ουςιαςτικά
τρεισ (3) οικονομικοφσ δείκτεσ, θ εφαρμογι των οποίων οδθγεί ςε διαφορετικι εκτίμθςθ επιτευχκείςασ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά τομζα τελικισ χριςθσ. Κακϊσ θ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε αποτελεί μια
πρϊτθ προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ επίπτωςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςε κζματα ενεργειακισ
κατανάλωςθσ, κρίκθκε ςκόπιμο να κακοριςτεί ζνα εφροσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν
περίοδο 2007-2010 και όχι να παρουςιαςτεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε απόλυτεσ τιμζσ. Σο εφροσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που προκφπτει αποτελεί και τθν υπολογιηόμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ
περιόδου 2007-2010, και αποδίδεται ςτθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ,
ανζρχεται ςτισ 9,3-19,87 TWh ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο 5,1-10,9 % τθσ μζςθσ κατανάλωςθσ τθσ περιόδου
2001-2005, ζναντι 5,1TWh που αποτελοφςε τον ενδιάμεςο ςτόχο (ποςοςτό 2,8% τθσ μζςθσ κατανάλωςθσ τθσ
περιόδου 2001-2005) για εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2010.

Παράλλθλα, για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ, εφαρμόςτθκε μεκοδολογία που
βαςίηεται ςτα ςενάρια που μελετικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τισ ΑΠΕ. Η
ςυνολικι εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ που προκφπτει βάςει των ςυγκεκριμζνων ςεναρίων ιςοφται
με 33,1 TWh, μζχρι το 2020. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ
μζτρων ςτθν τελικι κατανάλωςθ ζωσ το 2016 και πιο ςυγκεκριμζνα λόγω των μζτρων που παρουςιάηονται
ςτα εκνικά χζδια Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ. Επίςθσ, ποςοτικοποιείται θ εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ των ζργων διαςφνδεςθσ του νθςιωτικοφ με το
θπειρωτικό ςφςτθμα κακϊσ και των δράςεων αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων μονάδων
θλεκτροπαραγωγισ και τθσ λειτουργίασ δικτφων τθλεκζρμανςθσ.
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ-ΠΡΟΚΛΗΕΙ
Η αξιολόγθςθ τθσ ουςιαςτικισ προόδου αναφορικά με τθν πορεία επίτευξθσ του εκνικοφ ςτόχου για το 2016
με τθ χριςθ τθσ μεκοδολογίασ που παρουςιάηεται ςτο παρόν ΔΕΑ, κα πρζπει τθν παροφςα ςτιγμι
περιςςότερο να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνδειξθ τάςθσ και πορείασ προόδου και όχι τόςο ωσ επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κακϊσ οι επιπτϊςεισ και επικαλφψεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και τθσ εφαρμογισ
μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ πρζπει να αναλυκοφν και να μελετθκοφν ςε μεγαλφτερο
χρονικό ορίηοντα.
Πρόκλθςθ αποτελεί για τθν εκνικι ενεργειακι πολιτικι θ υλοποίθςθ μζτρων και πολιτικϊν, που θ εφαρμογι
τουσ κα οδθγιςει ςε ουςιαςτικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθ ενζργειασ. Η ουςιαςτικι μείωςθ κα πρζπει να
αποδίδεται αποκλειςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ςτθν αλλαγι τθσ ενεργειακισ
ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, και όχι ςτισ δυςχερείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, που εξ οριςμοφ οδθγοφν
τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ ςε αναγκαςτικι μείωςθ των δαπανϊν και, κατ’ επζκταςθ, τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ. Αναμφιςβιτθτα θ κφρια πρόκλθςθ κα είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ τάςθσ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ειδικά ςε εφαρμογζσ που ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, όπου και κα
πρζπει να αναπτυχκοφν οι απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ που κα διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ για
υιοκζτθςθ των ςυμπεριφορϊν αυτϊν ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ ι όχι οικονομικισ φφεςθσ.
Η ολοκλιρωςθ των προγραμματιςμζνων ζργων του ΕΠΑ, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο παρόν χζδιο
Δράςθσ, αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων μεγεκϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο
ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ. Παράλλθλα, τα ζργα αυτά ζχουν ωσ ςτόχο να λειτουργιςουν
πολλαπλαςιαςτικά κινθτοποιϊντασ τόςο τουσ φορείσ τθσ αγοράσ όςο και τουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ, ςτθ
ςυμμετοχι ςε δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και πζρα από το φυςικό αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων
ζργων.
θμαντικι προοπτικι για τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ειδικά ςτον τριτογενι τομζα, αποτελεί και θ
για πρϊτθ φορά ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, όπου και θ πρόκλθςθ είναι να
αντιμετωπιςτοφν τάχιςτα τόςο τα εμπόδια για τθν υιοκζτθςθ του μθχανιςμοφ κφρια από φορείσ του
δθμοςίου, όςο και θ ανάπτυξθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των ΕΕΤ και των φορζων που επικυμοφν να
ςυνάψουν ΕΑ μαηί τουσ.
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι τα παρουςιαηόμενα μζτρα, πολιτικζσ και πιλοτικζσ δράςεισ, εντάςςονται ςτο
γενικότερο πλαίςιο τθσ εκνικισ ενεργειακισ πολιτικισ όπου ο κεντρικόσ ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ, θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο
ενεργειακό ςφςτθμα, θ αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ ζνταςθσ, ο
περιοριςμόσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κακϊσ και θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
ο

τθν κατεφκυνςθ αυτι, το 2 ΔΕΑ αποτελεί ζνα πολφτιμο εργαλείο, κακϊσ μαηί με το αντίςτοιχο Εκνικό
χζδιο Δράςθσ για τισ ΑΠΕ, παρουςιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό για τθν εξζλιξθ του ελλθνικοφ
ενεργειακοφ ςυςτιματοσ προσ όφελοσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και οικονομίασ.

