
 

 

 

                                                                

Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκμάθησης στο πλαίσιο του έργου ENSMOV 

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ENSMOV (Enhancing the Implementation and 
Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the 
Energy Efficiency Directive), το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τόσο 
των εναλλακτικών ενεργειακών μέτρων πολιτικής, όσο και των Καθεστώτων Επιβολής 
Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή 
Απόδοση). 

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού πολυετούς προγράμματος για την Έρευνα «Ορίζοντας 2020» (grant agreement 
no. 840034) και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια και 
το Κλίμα της Ολλανδίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 14 εταίροι του έργου υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη της στην 
παρακολούθηση, αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής 
μέτρων για τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, σε συμμόρφωση με τις τεχνικές 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Ειδικότερα, προβλέπονται: 

 Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων και ενημερωτικού υλικού προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες των εμπλεκομένων μερών. 

 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης, 
μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομηθείσας ενέργειας, με σκοπό τον 
ανασχεδιασμό των υφιστάμενων μέτρων και την επίτευξη των στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Οι στόχοι του έργου ENSMOV θα επιτευχθούν μέσω της διενέργειας τριών κύκλων 
εκμάθησης, στοχεύοντας, ταυτόχρονα, τόσο στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τη διαρκή 
ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, όσο και στην ενίσχυση της συνεργασίας και 
του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 



Ο πρώτος κύκλος εκμάθησης ολοκληρώθηκε μετά από τρεις θεματικές συναντήσεις 
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και πολλές ακόμη σε εθνικό επίπεδο από τους εταίρους 
του έργου. Πληροφορίες για τις θεματικές συναντήσεις εργασίας είναι διαθέσιμες στους 
ακόλουθους συνδέσμους: 

 1η θεματική συνάντηση εργασίας: Τεχνικές για τη μέτρηση, επαλήθευση και 
υποβολή εκθέσεων της εξοικονομηθείσας ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Άρθρου 7 

 2η θεματική συνάντηση εργασίας: Χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας στο πλαίσιο του Άρθρου 7 

 3η θεματική συνάντηση εργασίας: Τεχνικά θέματα των διαδικασιών για την 
παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας  

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η συγγραφή των ακόλουθων εγχειριδίων για τα τεχνικά 
ζητήματα που συζητήθηκαν στις θεματικές συναντήσεις εργασίας: 

 Βελτίωση κόστους αποτελέσματος των διαδικασιών για την παρακολούθηση, 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο 
πλαίσιο του Άρθρου 7  

 Οικονομική βιωσιμότητα και βελτίωση κόστους αποτελέσματος των μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του Άρθρου 7 - Απαιτήσεις και βέλτιστες 
πρακτικές 

 Τεχνικές παράμετροι για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση 
των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του Άρθρου 7  

Ο σχεδιασμός του δεύτερου κύκλου εκμάθησης έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά στην παροχή 
κατευθυντήριων οδηγιών για τον σχεδιασμό συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής 
εκθέσεων και επαλήθευσης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα διάφορα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
http://ensmov.eu/ και στο ΚΑΠΕ: Δρ Χρήστος Τουρκολιάς, ctourkolias@cres.gr. 
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