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Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Η ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ
διέπεται από τρεις στόχους οι οποίοι υιοθετούνται και σε εθνικό επίπεδο. Ο πρώτος αφορά
στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, ο δεύτερος στην ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού και ο τρίτος στην προστασία του περιβάλλοντος. Η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κατά την τελική χρήση θα καταστήσει δυνατή την εκµετάλλευση του
εξοικονοµούµενου ενεργειακού κόστους µε οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο. Τα µέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόµηση
ενέργειας, βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές
ενέργειας. Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση µπορεί
να ενισχύσει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της, σύµφωνα µε τις Κοινοτικές
δεσµεύσεις και όπως υπογραµµίζεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ∆ΕΑ),
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τον στόχο εξοικονόµησης ενέργειας, υπολογισµένο σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία της οδηγίας 2006/32/ΕΚ, για το 2016 καθώς και τον ενδιάµεσο στόχο για το
2010.
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Πίνακας 1: Ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς και στόχος εξοικονόµησης

TWh
Τελική Εγχώρια Κατανάλωση
Κατανάλωση Ενέργειας
Εγκαταστάσεων
που εµπίπτουν στην οδηγία
EU ETS
Τελική Εγχώρια Κατανάλωση
για τους σκοπούς της ESD
Οικιακός Τοµέας
Τριτογενής Τοµέας
Βιοµηχανία
(για σκοπούς ESD)
Μεταφορές
Γεωργία

2001
Συµβατικά
Ηλκ/σµός
Καύσιµα
και ΑΠΕ
154,9
44,5

2002
Συµβατικά
Καύσιµα Ηλκ/σµός
και ΑΠΕ
158,6
46,6

2003
Συµβατικά
Καύσιµα Ηλκ/σµός
και ΑΠΕ
167,9
48,6

2004
Συµβατικά
Καύσιµα Ηλκ/σµός
και ΑΠΕ
162,7
49,7

2005
Συµβατικά
Καύσιµα Ηλκ/σµός
και ΑΠΕ
167,9
50,9

M.O 2001-2005
Συµβατικά
Καύσιµα Ηλκ/σµός Σύνολο
και ΑΠΕ
162,4
48,1
210,5

22,4

7,1

21,7

7,4

19,9

7,1

19,8

6,9

18,7

6,7

20,5

7,0

27,5

132,5

37,5

136,8

39,2

148,0

41,5

142,9

42,9

149,2

44,2

141,9

41,0

182,9

38,8
3,8

14,5
13,2

40,0
3,9

15,8
14,0

46,0
4,3

16,4
15,0

44,4
4,8

16,9
15,9

45,5
6,0

16,9
16,5

42,9
4,6

16,1
14,9

59,0
19,5

16,1

6,7

16,0

6,8

16,0

7,1

13,3

7,1

14,9

7,7

15,3

7,1

22,3

63,8
10,0

0,2
2,8

66,1
10,8

0,2
2,5

70,0
11,6

0,2
70,5
0,2
72,4
0,2
68,6
0,2
2,8
10,0
2,8
10,3
2,9
10,6
2,8
Ενδιάµεσος Εθνικός Ενδεικτικός Ετήσιος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το 2010
Εθνικός Ενδεικτικός Ετήσιος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το 2016

68,8
13,3
5,10
16,46
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Εξοικονόµηση ανά τοµέα
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περιληπτικά την βέλτιστη κατανοµή του στόχου εξοικονόµησης,
όπως προκύπτει από την λεπτοµερή ανάλυση του Κεφαλαίου 3 µε τη χρήση του µοντέλου
MARKAL εξετάζοντας ένα σενάριο αναφοράς και ένα σενάριο εξοικονόµησης. Σηµειώνεται
ότι η προβλέψη της εξοικονόµησης ενέργειας προκύπτει απο τη χρήση των υπαρχόντων
δεδοµένων και θα βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης.
Πίνακας 2: Εξοικονόµηση ανά τοµέα

Οικιακός Τοµέας
Τριτογενής Τοµέας
Βιοµηχανία (εκτός ETS)
Μεταφορές
Σύνολο

Εξοικονόµηση για την επίτευξη
του στόχου (GWh)
2010
2016
1679
5533
1529
5715
127
680
1787
6731
5122
18659

Συγκεντρωτικός Πίνακας Μέτρων για την Ενεργειακή Απόδοση
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προτεινόµενα µέτρα για την
επίτευξη του στόχου του Σχεδίου ∆ράσης, και αναµενόµενη ετήσια εξοικονόµηση για το 2010
και το 2016.
Ετήσια
Εξοικονόµηση
2010 (GWh)

Ετήσια
Εξοικονόµηση
2016 (GWh)

Συνυπολογίζεται
στα άλλα µέτρα

Συνυπολογίζεται
στα άλλα µέτρα

Συνυπολογίζεται
στα άλλα µέτρα

Συνυπολογίζεται
στα άλλα µέτρα

300

1000

Οικιακός 210
Τριτογενής 375
∆ηµόσιος
27

Οικιακός
850
Τριτογενής 1125
∆ηµόσιος
81

230

360

995

2426

150

1000

Οριζόντια Μέτρα
ΟΡ1. Συγκρότηση
µονάδας
συλλογής
ενεργειακών στοιχείων & προβλέψεων
ΟΡ2. Στοχευόµενες εκστρατείες εκπαίδευσης,
ενηµέρωση και επιβράβευση των «καλών
πρακτικών»
ΟΡ3. Προγράµµατα
οικονοµικής
ενίσχυσης
τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόµησης
ενέργειας και έρευνας
∆ιατοµεακά Μέτρα
∆1.

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

∆2.

Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού
Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG)
Ενεργειακή σήµανση συσκευών και
απαιτήσεις
ελάχιστης
ενεργειακής
απόδοσης
Εφαρµογή
Συστήµατος
Ενεργειακής
∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στο τριτογενή και
δηµόσιο τοµέα
Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων

∆3.
∆4.
∆5.

Ανάλογα µε το

Ανάλογα µε το
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κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από
Τρίτους (ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης
(ΣΕΑ)
και
Συµπράξεων
∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)
∆6.
∆7.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων
µετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου
Προώθηση συστηµάτων Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και
τηλεθέρµανσης

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Ετήσια
Εξοικονόµηση
2010 (GWh)
µέγεθος-κόστος
των
ενεργειακών
επεµβάσεων

Ετήσια
Εξοικονόµηση
2016 (GWh)
µέγεθος-κόστος των
ενεργειακών
επεµβάσεων

80

800

180

823

200

2000

300

900

180

540

Απαιτείται
ολοκληρωµένη
µελέτη

Απαιτείται
ολοκληρωµένη
µελέτη

10

250

Εξαρτάται από το
πλήθος των
εθελοντικών
συµφωνιών

Εξαρτάται από το
πλήθος των
εθελοντικών
συµφωνιών

2

50

Χρήζει µελέτης

Χρήζει µελέτης

Χρήζει µελέτης

Χρήζει µελέτης

98

298

30

200

Οικιακός Τοµέας
Ο1.
Ο2.
Ο3.

Ο4.

Ενεργειακή
αναβάθµιση
κτιριακού
κελύφους κατοικίας
Οικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση
συστηµάτων
λεβήτων/καυστήρων
θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίρια
Υποχρεωτική
εγκατάσταση
κεντρικών
θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα
κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για
περαιτέρω διείσδυση των (ΘΗΣ) µικρής
κλίµακας σε κτίρια κατοικίας.
Ενεργειακή
αναβάθµιση
κτιρίων
κοινωνικής κατοικίας

Τριτογενής Τοµέας
Ιδιωτικός Τοµέας
Τ1.
Τ2.

Υποχρεωτική
εγκατάσταση
κεντρικών
θερµικών ηλιακών συστηµάτων στον
τριτογενή τοµέα σε κτίρια άνω των 1000m2
Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για
επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε
κτίρια του τριτογενή τοµέα

∆ηµόσιος Τοµέας
∆Μ1. Υποχρεωτική
εγκατάσταση
κεντρικών
θερµικών ηλιακών συστηµάτων για την
κάλυψη ζεστού νερού χρήσης
∆Μ2. Υποχρεωτικές διαδικασίες προµηθειών
(για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και
τεχνολογίες ΑΠΕ – green procurement)
στα δηµόσια κτίρια
∆Μ3. Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός
δήµων
∆Μ4. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των
φωτιστικών
σωµάτων
χαµηλής
ενεργειακής απόδοσης στο δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
Βιοµηχανία
Β1.

Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή
Συστήµατος
Ενεργειακής
∆ιαχείρισης
(ΣΕ∆) στη βιοµηχανία
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∆ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ.
Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην
βιοµηχανία
Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης
Ενέργειας

Ετήσια
Εξοικονόµηση
2010 (GWh)

Ετήσια
Εξοικονόµηση
2016 (GWh)

20

100

20

100

50

400

Απαιτείται η
εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων
Απαιτείται η
εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων
Απαιτείται µελέτη
για την οργάνωση,
ανάπτυξη και
εφαρµογή του
µέτρου.

Απαιτείται η
εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων
Απαιτείται η
εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων
Απαιτείται µελέτη
για την οργάνωση,
ανάπτυξη και
εφαρµογή του
µέτρου.

820

2014

624

1738

768

1330

Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων
Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων
Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων

Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων
Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων
Η συνεισφορά του
έχει υπολογιστεί
στην εξοικονόµηση
ενέργειας των
µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων

Μεταφορές
Μ1.

Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ

Μ2.

Έργα υποδοµών
µεταφορών

Μ3.

Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας
(urban mobility plans)

Μ4.

Προώθηση της Οικονοµικής, Οικολογικής
και Ασφαλούς Οδήγησης
Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων
και βαρέων οχηµάτων (άνω 3,5 tn και άνω
10ετίας)
Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και
προώθησης
ενεργειακά
αποδοτικών
οχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά)
Οικολογική Σήµανση – Ενεργειακή Ετικέτα
στα Επιβατικά Οχήµατα

Μ5.
Μ6.
Μ7.

στον

τοµέα

των

Μ8.

Υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά
αποδοτικότερα οχήµατα στις δηµόσιες
υπηρεσίες ή οργανισµούς

Μ9.

Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την
ενεργειακή απόδοση και τις εκποµπές CO2
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Συµπεράσµατα
Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συντονισµένα σε όλους τους τοµείς, θα
οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον έως 16,41TWh το 2016 εκπληρώνοντας
το στόχο του 9% και βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις
εισαγωγές ενέργειας.

Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή

απόδοση ενισχύει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα συµβάλλοντας στην βελτίωση
του επιχειρηµατικού κλίµατος, την άµεση και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας και την
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο τοµέας των µεταφορών εκτιµάται ότι έχει τα µεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόµησης
ενέργειας όπως υπολογίζεται από το σενάριο εξοικονόµησης το οποίο προσδιορίζεται στο
36% περίπου. Από πλευράς βαρύτητας έπονται ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας µε
ποσοστό συµµετοχής σε εξοικονόµηση 30% και 29% αντίστοιχα.
Το σύνολο των µέτρων αυτών διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρµογή του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη
του ενεργειακού στόχου εξοικονοµώντας µεγάλα ποσά ορυκτών καυσίµων και ηλεκτρικής
ενέργειας και παράλληλα ενισχύεται η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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Το παρόν αποτελεί την Τελική Έκθεση Μελέτης Σχέδιου ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την σύµβαση µεταξύ ΥΠΑΝ – ΚΑΠΕ.
Η µελέτη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 1.3.1.1 «Μελέτες - ∆ράσεις Υποδοµής και
Εκσυγχρονισµός Θεσµικού Πλαισίου στους Τοµείς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Ε.Ε.)»,
της ∆ράσης 1.3.1 «Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για τις ενεργειακές επενδύσεις»,
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ∆ΕΑ),
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
Τα περιεχόµενα της µελέτης του Σ∆ΕΑ είναι:
•

Ο ποσοτικός προσδιορισµός Εθνικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας σε GWh. Η
ποσοτικοποίηση του στόχου προκύπτει από επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία της
EUROSTAT για την τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα κατά την πενταετία
2001-2005.

•

Η ανάλυση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας και η πρόβλεψή της ανά ενεργειακό
προϊόν, τοµέα και χρήση για το χρονικό ορίζοντα των εννέα (9) ετών για το σενάριο
Αναφοράς και το σενάριο Εξοικονόµησης για τον προσδιορισµό της βέλτιστης
κατανοµής του στόχου µε τη χρήση του µοντέλου MARKAL.

•

Η αναµενόµενη εξοικονόµηση, που προκύπτει σαν διαφορά από το σενάριο
αναφοράς και το σενάριο εξοικονόµησης για την ίδια χρονική περίοδο. Με τον τρόπο
αυτό προσδιορίζεται η βέλτιστη κατανοµή του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας στην
τελική χρήση για όλους τους τοµείς δραστηριότητας µε βάση τα τεχνολογικά µέτρα
που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο για την περίοδο 2008 έως 2016. Ταυτόχρονα
υπολογίζεται και ο ενδιάµεσος στόχος που αναφέρεται στο έτος 2010.

•

Τα προτεινόµενα και εφαρµοζόµενα ήδη µέτρα αποτελούν µια αποκωδικοποίηση των
αποτελεσµάτων της εξοικονόµησης ενέργειας, όπως προέκυψαν µε την βοήθεια του
υπολογιστικού µοντέλου MARKAL, σαν επιλεγµένο µίγµα βέλτιστων τεχνικά και
οικονοµικά τεχνολογιών ανά τοµέα και χρήση. Τα µέτρα αυτά είναι θεσµικού,
κανονιστικού, διαχειριστικού, τεχνολογικού χαρακτήρα, κινήτρων και εναλλακτικών
χρηµατοδοτικών µηχανισµών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόµησης.

Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται ένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, η εφαρµογή του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη του ενεργειακού
στόχου. Τα µέτρα του προγράµµατος αυτού προέκυψαν λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη την
υφιστάµενη ενεργειακή κατάσταση ανά τοµέα δραστηριότητας, τις εθνικές προτεραιότητες
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(περαιτέρω διείσδυση του ΦΑ και των ΑΠΕ), τις πολιτικές και τα µέτρα, που η χώρα
δεσµεύεται και εφαρµόζει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση µε την επιλογή του
ενεργειακού µίγµατος, τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, την απασχόληση και
την κοινωνική συνοχή.
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1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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1.1 Yπολογισµός του Eθνικού Στόχου
Για τον προσδιορισµό του συνολικού εθνικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας συλλέχθηκαν
επίσηµα δηµοσιευµένα ιστορικά στοιχεία για την ετήσια τελική εγχώρια κατανάλωση
ενέργειας της 5-ετίας (2001-2005), πριν την εφαρµογή της Οδηγίας για την ενεργειακή
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Energy Service Directive –
ESD) . Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του εθνικού ενδεικτικού
στόχου εξοικονόµησης ενέργειας προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ1. Για
λόγους συµβατότητας µε τα άλλα κράτη µέλη για τον υπολογισµό του στόχου
χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα ενεργειακά στοιχεία της EUROSTAT
Statistical Office of the European Communities - Energy statistics 2 Αύγουστος 2007
Παράρτηµα Α, και συγκεκριµένα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελευταία
πενταετία για την Ελλάδα (2001-2005).
Πίνακας 1.1.1.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh - 2001

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

1
2

ΈΤΟΣ 2001
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ

ΑΠΕ +
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

129.465

10.490

3.687

11.281

44.535

199.458

8.823

10.106

2.953

503

7.057

29.442

120.642

384

734

10.778

37.478

170.016

29.982
3.675
13.425
63.709
9.851

233
0
0
0
151

58
140
465
70
0

8.502
12
2.241
0
23

14.546
13.233
6.705
214
2.780

53.320
17.059
22.836
63.993
12.805

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_114/l_11420060427el00640085.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136239,0_45571447&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Πίνακας 1.1.2.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh – 2002

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΈΤΟΣ 2002
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ

ΑΠΕ +
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

134.478

8.676

4.012

11.386

46.564

205.116

9.443

8.386

3.368

518

7.375

29.090

125.035

290

644

10.868

39.189

176.026

31.168
3.663
13.422
65.977
10.804

279
0
0
0
12

105
198
226
116
0

8.490
12
2.343
0
23

15.775
13.954
6.755
222
2.483

55.817
17.827
22.746
66.315
13.322

Πίνακας 1.1.3.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh – 2003

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΈΤΟΣ 2003
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ

ΑΠΕ +
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

145.224

7.013

4.478

11.188

48.598

216.500

9.173

6.944

3.277

503

7.079

26.976

136.050

69

1.201

10.685

41.519

189.525

36.995
3.966
13.621
69.908
11.560

70
0
0
0
0

221
314
538
128
0

8.699
58
1.845
0
81

16.444
14.978
7.077
237
2.783

62.429
19.316
23.081
70.273
14.425
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Πίνακας 1.1.4.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh – 2004

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΈΤΟΣ 2004
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ

ΑΠΕ +
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

139.572

6.513

5.361

11.223

49.738

212.407

9.743

6.443

3.179

401

6.878

26.644

129.828

70

2.183

10.822

42.860

185.763

35.227
4.210
10.131
70.385
9.874

70
0
0
0
0

407
488
1.159
128
0

8.664
58
1.995
0
105

16.852
15.872
7.109
238
2.789

61.220
20.629
20.394
70.751
12.768

Πίνακας 1.1.5.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh – 2005

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΈΤΟΣ 2005
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ

ΑΠΕ +
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

144.154

5.175

6.804

11.781

50.904

218.818

9.505

5.071

3.747

396

6.709

25.428

134.649

104

3.057

11.385

44.195

193.390

35.902
5.094
11.277
72.280
10.095

47
0
0
0
58

849
861
1.208
140
0

8.734
58
2.441
0
151

16.875
16.479
7.710
199
2.932

62.406
22.492
22.636
72.619
13.236
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Πίνακας 1.1.6.: Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της
Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh – ΜΟ 2001- 2005
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2001-2005
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΓΡΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΑΠΕ +
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
GWH
ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -EU

ETS
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

138.578

7.573

4.868

11.372

48.068

210.460

9.337

7.390

3.305

464

7.020

27.516

129.241

184

1.564

10.908

41.048

182.944

33.855
4.122
12.375
68.452
10.437

140
0
0
0
44

328
400
719
116
0

8.618
40
2.173
0
77

16.098
14.903
7.071
222
2.753

59.039
19.465
22.339
68.790
13.311

Μέσος Όρος Τελικής Κατανάλωσης της Περιόδου 5 ετών - TWH
Ενδιάµεσος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το 2010 - TWh
Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας 9% - TWH

182,94
5,1
16,46

Η παρουσίαση του υπολογισµού του εθνικού στόχου βασίζεται στο Πρότυπο (Template) που
σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του έργου EMEES 3 που στόχος του είναι η αξιολόγηση και
παρακολούθηση της Οδηγίας Ενεργειακών Υπηρεσιών ΟΕΥ.
Στους Πίνακες 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, εµφανίζεται αναλυτικά η ετήσια εγχώρια τελική
κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα τελικής κατανάλωσης και η τελική εγχώρια κατανάλωση
εξαιρουµένης της ενέργειας που καταναλώθηκε από τις εγκαταστάσεις του βιοµηχανικού
τοµέα που υποχρεούνται να εφαρµόσουν την οδηγία για την εµπορία εκποµπών. Τέλος,
στον Πίνακα 1.1.6, υπολογίζονται οι µέσοι όροι, κατανάλωσης ενέργειας ανά τοµέα και
χρήση καυσίµου, της πενταετίας (2001-2005). Ο γενικός µέσος όρος καταναλώσεων της
πενταετίας (2001-2005) επί 9% προσδιορίζει τον εθνικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας σε
TWh για την περίοδο 2008 - 2016. Ο ενδιάµεσος στόχος που παρουσιάζεται στον Πίνακα
1.1.6 έχει προκύψει από τους υπολογισµούς που αναλύονται στο Κεφάλαιο 3.

3

http://www.evaluate-energy-savings.eu/emeees/downloads/070514_NEEAP_template_final.doc
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1.2 ∆ιευκρινήσεις για τη διαδικασία υπολογισµού του Εθνικού Στόχου
Εξαιρέσεις
Εκτός από τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην εφαρµογή της Οδηγίας Εµπορίας
Εκποµπών, στην τελική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας δεν περιλαµβάνεται και η
κατανάλωση των ενόπλων δυνάµεων. ∆εν περιλαµβάνεται επίσης η κατανάλωση καυσίµων
αεροσκαφών και πλοίων, η οποία εξαιρείται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος α της
οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
Συµµετοχή

των

µονάδων

τηλεθέρµανσης

καθώς

και

των

εγκαταστάσεων

συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στον υπολογισµό της τελικής εγχώριας
κατανάλωσης ενέργειας
Η χρήση της τηλεθέρµανσης στην Ελλάδα είναι περιορισµένη και εφαρµόζεται σε µικρή
έκταση σε πόλεις (Πτολεµαϊδα, Κοζάνη, Αµύνταιο, Μεγαλόπολη) όπου υπάρχουν µεγάλοι
θερµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας της ∆ΕΗ. Η παρεχόµενη ποσότητα
θερµότητας συνυπολογίζεται στην τελική κατανάλωση και ο µέσος όρος της πενταετίας
(2001-2005) ανέρχεται περίπου σε 454 GWh. Οι περισσότερες µονάδες συµπαραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρισµού λειτουργούν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων για την κάλυψη
ιδίων φορτίων, αλλά εξαιρούνται λόγω του ότι εµπίπτουν στην Οδηγία εµπορίας εκποµπών.
Υπάρχει επίσης, ένας µικρός αριθµός µονάδων συµπαραγωγής µικρής ισχύος που
εφαρµόζεται σε εγκαταστάσεις του τριτογενή τοµέα που λαµβάνονται υπόψη στην τελική
κατανάλωση.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
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2.1 Ανάλυση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για τον µέσο όρο της περιόδου 20012005
Η κατανάλωση τελικής ενέργειας της περιόδου 2001-2005 έχει αναλυθεί ανά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας, ανά υποκλάδο και ανά χρήση. Το αποτέλεσµα που
παρουσιάζεται είναι ο µέσος όρος της περιόδου και αναλύεται σε χρήσεις που συνδέονται
αφενός µε την ηλεκτρική ενέργεια και αφετέρου µε τη θερµότητα (κατανάλωση καυσίµων). Οι
υπόχρεες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το ETS έχουν αφαιρεθεί από τους υπολογισµούς τα
καύσιµα αεροπορίας και ακτοπλοΐας. Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία
επίσηµα δηµοσιευµένα ενεργειακά στοιχεία της EUROSTAT Statistical Office of the
European Communities - Energy statistics4 Αύγουστος 2007 Παράρτηµα Α, και συγκεκριµένα
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την πενταετία 2001-2005. Τα στατιστικά στοιχεία
της EUROSTAT περιέχουν ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας ανά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας και ανά καύσιµο. Οι µεταφορές και ο οικιακός τοµέας είναι οι τοµείς µε τις
υψηλότερες καταναλώσεις 38% και 32% αντίστοιχα και ακολουθεί η βιοµηχανία όπου δεν
περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην εµπορία εκποµπών.

Οικιακός τοµέας
32%

Γεωργία
7%

Μεταφορές
38%

Βιοµηχανία ( για ESD)
12%

Τριτογενής τοµέας
11%

Σχήµα 2.1.1.: Κατανοµή της Τελική Κατανάλωσης Ενέργειας Σύµφωνα µε την ESD ΜΟ
2001-2005

4

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136239,0_45571447&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Η ανάλυση της κατανάλωσης ανά χρήση ιδιαίτερα στον τριτογενή τοµέα βασίζεται και σε
σχετική µελέτη που εκπόνησε το ΚΑΠΕ 5 σε επεξεργασία στοιχείων και αποτελέσµατων
άλλων µελετών όπως αναφέρονται παρακάτω για την πενταετία 2001 - 2005.
Ειδικότερα τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έχουν ως εξής :
Βιοµηχανία
Παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη βιοµηχανία ανά κλάδο και
χρήση που συνδέονται µε χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και µε χρήσεις που συνδέονται µε
θερµική ενέργεια (Πίνακας 2.1.1.). Οι κλάδοι της βιοµηχανίας που εξετάζονται είναι Χηµική
Βιοµηχανία, Βιοµηχανία Τροφίµων, Ένδυση και ∆έρµα, Παραγωγή χαρτιού - τελικών
προϊόντων χάρτου και Λοιπή Βιοµηχανία. Σηµειώνεται ότι έχουν εξαιρεθεί οι κλάδοι που
εµπίπτουν στο ETS.
Τριτογενής Τοµέας
Παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τριτογενή τοµέα του Μ.Ο.
της πενταετίας 2001-2005 ανά κλάδο, χρήση και καύσιµο που συνδέονται µε χρήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας και µε χρήσεις που συνδέονται µε θερµική ενέργεια. (Πίνακες 2.1.22.1.7).
Έγινε σαφής διαχωρισµός Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα ανά κλάδο και υπολογίστηκε η
τελική

κατανάλωση

ενέργειας.

H

αναλυτική

µεθοδολογία

που

χρησιµοποιήθηκε

παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι. Στον ιδιωτικό τοµέα εξετάζονται οι κλάδοι: Εµπορικά
Καταστήµατα, Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων, Νοσοκοµεία και Άλλα Κτίρια του Ιδιωτικού
Τοµέα. Στο ∆ηµόσιο τοµέα εξετάζονται οι κλάδοι: Κτίρια Γραφείων, Νοσοκοµεία, Εκπαίδευση,
Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Φωτισµός ∆ρόµων, Αεροδρόµια, Άλλα κτίρια του ∆ηµόσιου Τοµέα.
Ο ιδιωτικός τοµέας καταναλώνει το 71 % της συνολικής τελικής ενέργειας του τριτογενή
τοµέα, ενώ ο δηµόσιος το 31%. Το 81% στο σύνολο της τελικής ενέργειας στον ιδιωτικό
τοµέα καταναλώνεται σε ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο 19% σε θερµική. Αντίστοιχα,
στον δηµόσιο τοµέα 65% στο σύνολο της τελικής ενέργειας κατέχει η ηλεκτρική ενέργεια και
το υπόλοιπο 35% η θερµική ενέργεια.
Στο δηµόσιο τοµέα ο κλάδος των κτιρίων γραφείων παρουσιάζει την µεγαλύτερη
κατανάλωση σε ποσοστό 43% και έπεται ο κλάδος των νοσοκοµείων µε 20% του συνόλου
του ∆ηµοσίου τοµέα. Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τοµέα τα εµπορικά καταστήµατα

5

ΚΑΠΕ, Προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα µέσω ενεργειακών επιθεωρήσεων σε επιλεγµένα
δηµόσια κτίρια», Πρόγραµµα ΕΠΑΝ, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2004
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καταναλώνουν το 45% της συνολικής τελικής ενέργειας του τοµέα και ακολουθούν τα
ξενοδοχεία µε 29%. Στο σχήµα 2.1.2 παρουσιάζεται αναλυτικά η τελική κατανάλωση των
τοµέων ανά κλάδο.
Οικιακός Τοµέας
Στον Πίνακα 2.1.8 παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του
οικιακού τοµέα ανά ενεργειακό προϊόν και χρήση. Σηµειώνεται ότι όπως προβλέπεται στην
Οδηγία 2006/32/ΕΚ έχει αφαιρεθεί η κατανάλωση θερµότητας από θερµικά ηλιακά
συστήµατα. Η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα συµµετέχει κατά 27%
στο σύνολο της τελικής κατανάλωσης του Μ.Ο. της πενταετίας 2001-2005 του οικιακού
τοµέα, ενώ το υπόλοιπο 73% δαπανάται για τις θερµικές ανάγκες, κυρίως για θέρµανση
χώρων και ζεστό νερό χρήσης. Για τους υπολογισµούς της κατανάλωσης τελικής χρήσης
ενέργειας στον οικιακό τοµέα ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία:
Για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της κατανοµής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
στον οικιακό τοµέα, επελέγησαν στοιχεία από το ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό έργο EURECΟ6.
Συγκεκριµένα ελήφθησαν οι αποτυπωµένοι δείκτες της µέσης διορθωµένης ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά συσκευή και κατοικία για την Ελλάδα. Στη συνέχεια,
υπολογίσθηκε ο αριθµός των οικιακών συσκευών που συµµετέχουν στην κατανάλωση της
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµώντας πρώτα την µέση ποσοστιαία αναλογία των
οικιακών συσκευών στο υπολογισµένο µέσο όρο του συνόλου των κανονικών κατοικιών για
την περίοδο 2001 - 2005. Το σύνολο των κατοικιών προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την
απογραφή κατοικιών της ΕΣΥΕ για το έτος 2001 συν τις νέες κατασκευές έως το 2005
(στοιχεία ΕΣΥΕ). Τέλος, εκτιµώντας τον συνολικό αριθµό των συσκευών ανά κατηγορία
υπολογίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία συσκευής και χρήσης στον
οικιακό τοµέα για το έτος 2005. Οι κύριες χρήσεις της θερµικής ενέργειας είναι για θέρµανση
χώρων, ζεστό νερό χρήσης και πολύ µικρή συµµετοχή για µαγείρεµα7 .
Αγροτικός Τοµέας
Στον Πίνακα 2.1.9 παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του
αγροτικού τοµέα ανά ενεργειακό προϊόν.

6

EURECO (2002), End-use metering campaign in 400 households of the European Union, SAVE Programme Contract n°
4•1031/Z/98-267

7

Εnergy Efficiency Indicators NRDLINK 4.1 (SP1) ODYSSEE DATA BASE - 2006
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Μεταφορές
Στον Πίνακα 2.1.10 παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του τοµέα
µεταφορών ανά υποκλάδο του τοµέα και ανά ενεργειακό προϊόν. Στον ίδιο Πίνακα
εµφανίζεται και η κατατοµή της ανά κατηγορία οδικού µέσου µεταφοράς.
Στους υπολογισµούς δεν περιλαµβάνονται οι καταναλώσεις καυσίµων των αεροπορικών και
ναυτιλιακών µεταφορών.
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Πίνακας 2.1.1.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στην Βιοµηχανία

Χηµική Βιοµηχανία

Τρόφιµα Ποτά

Κλωστοϋφαντουργία

Χαρτί &Χαρτοπολτός

Άλλη Βιοµηχανία

GWh
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση
Θερµότητα ∆ιεργασιών
Ατµός
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση
Θερµότητα ∆ιεργασιών
Ατµός
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση
Θερµότητα ∆ιεργασιών
Ατµός
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση
Θερµότητα ∆ιεργασιών
Ατµός
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση
Βιοµηχανικός Εξοπλισµός
και Κίνηση - Νησιά
Θερµότητα ∆ιεργασιών
Ατµός
Σύνολο

Φ. Αέριο

LPG

Πετρέλαιο

Μαζούτ

Βιοµάζα

Ηλεκτρισµός

Σύνολο

0

0

0

0

0

648

648

69
275

781
0

28
112

275
1100

0
0

0
0

1153
1487

0

0

0

0

0

2127

2127

29
117

438
0

65
258

175
701

384
1534

0
0

1090
2610

0

0

0

0

0

804

804

25
100

0
0

14
56

125
501

0
0

0
0

164
658

0

0

0

0

0

295

295

0
2

0
0

4
38

2
17

0
0

0
0

6
57

0

0

0

0

0

2877

2877

0

0

0

0

0

320

320

30
71
719

1875
0
3094

2195
3293
6064

94
227
3218

128
128
2173

0
0
7071

4323
3719
22339
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Πίνακας 2.1.2: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Τριτογενή Τοµέα ανά Κλάδο,
Χρήση και Καύσιµο
M.O. 2001-05

GWh

Φ. Αέριο

LPG

Πετρέλαιο

Μαζουτ

Ηλεκτρισµός

Σύνολο

Ξενοδοχεία

Ψύξη Χώρων - Ηπειρωτικό
Ψύξη Χώρων - Νησιά
Θέρµανση Χώρων - Ηπειρωτικό
Θέρµανση Χώρων - Νησιά
Φωτισµός - Ηπειρωτικό
Φωτισµός - Νησιά
Άλλα Ηλεκτρικά - Ηπειρωτικό
Άλλα Ηλεκτρικά - Νησιά
Ζεστό Νερό Χρήσης Ηπειρωτικό
Ζεστό Νερό Χρήσης - Νησιά
Μαγείρεµα
Σύνολο

4
109
-

-

281
253
-

68
-

366
330
239
215
271
244
525
473

370
330
697
469
271
244
525
473

14

-

70

-

111

195

10
136

141
141

63
668

68

100
151
3,027

164
302
4,040

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

77

77

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Μαγείρεµα
Σύνολο

37
7
2
46

24
24

98
71
170

38
38

89
200
19
385

173
89
200
97
26
663

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

137

137

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Μαγείρεµα
Σύνολο

62
12
4
78

36
36

142
102
244

65
65

158
356
34
685

269
158
356
148
40
1,108

Εµπορικός
Τοµέας

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

824

824

Εκπαίδευση

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο
Ψύξη Χώρων
Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο

17
2
19
4
0
4

113
113
0
0
0

564
63
627
255
13
269

-

1,099
824
2,198
550
5,496
54
36
249
90
23
452

1,793
824
2,198
614
6,254
54
295
249
90
37
725

∆ηµόσια Κτίρια
Γραφείων

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

224

224

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης

8
0

-

1,063
11

-

26
369
685
13

1,097
369
685
24

Ιδιωτικά
Νοσοκοµεία

∆ηµόσια
Νοσοκοµεία
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M.O. 2001-05
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GWh

Φ. Αέριο

LPG

Πετρέλαιο

Μαζουτ

Ηλεκτρισµός

Σύνολο

Σύνολο

8

-

1,073

-

1,318

2,399

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

296

296

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο

45
1
46

7
7

226
5
231

-

148
415
593
30
1,482

426
415
593
35
1,766

Αθλητικά
Κέντρα

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

88

88

Αεροδρόµια

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο
Ψύξη Χώρων
Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο

9
0
10
0
0
0

12
1
12
-

32
2
33
3
0
3

-

75
57
7
227
9
5
12
11
0
37

53
75
57
10
282
9
9
12
11
0
41

Άλλος
Τριτογενής

Ψύξη Χώρων - Ηπειρωτικό

-

-

-

-

113

113

Ψύξη Χώρων - Νησιά
Θέρµανση Χώρων - Ηπειρωτικό
Θέρµανση Χώρων - Νησιά
Φωτισµός - Ηπειρωτικό
Φωτισµός - Νησιά
Άλλα Ηλεκτρικά - Ηπειρωτικό
Άλλα Ηλεκτρικά - Νησιά
Ζεστό Νερό Χρήσης Ηπειρωτικό
Ζεστό Νερό Χρήσης - Νησιά
Σύνολο

24
-

14
2
-

136
24
-

37
6
-

20
151
27
150
26
302
53

20
362
60
150
26
302
53

0

-

-

-

38

39

25

17

160

43

7
888

7
1,132

Ψύξη Χώρων

-

-

-

-

31

31

Θέρµανση Χώρων
Φωτισµός
Άλλα Ηλεκτρικά
Ζεστό Νερό Χρήσης
Σύνολο

28
28

42
42

37
37

-

40
53
155
31
309

148
53
155
31
417

Φωτισµός

-

-

-

-

597

597

Σύνολο

400

391

3,516

215

14,903

19,425

Κτίρια
Γραφείων

Λοιπός
∆ηµόσιος
Τοµέας

Φωτισµός
∆ρόµων
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Πίνακας 2.1.3.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας Τριτογενή Τοµέα
Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]
Τοµέας
Ιδιωτικός
13894
∆ηµόσιος
5571
Σύνολο
19465

71%
29%

Πίνακας 2.1.4.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Τριτογενή Τοµέα ανά
Καύσιµο
Τοµέας
Ιδιωτικός
∆ηµόσιος
Σύνολο

Ηλεκτρική Ενέργεια
11278
3625
14903

Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]
Υγρά Καύσιµα
Φυσικό Αέριο
2306
271
1816
129
4122
400

Τηλεθέρµανση
39
1
40

Πίνακας 2.1.5.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα
ανά Χρήση και Καύσιµο

Τοµέας

Ιδιωτικός

∆ηµόσιος

Χρήση
Θέρµανση
Κλιµατισµός
Φωτισµός
Ζεστό Νερό Χρήσης
Μαγείρεµα
Άλλες Ηλεκτρικές Χρήσεις
Θέρµανση
Κλιµατισµός
Φωτισµός
Ζεστό Νερό Χρήσης
Μαγείρεµα
Άλλες Ηλεκτρικές Χρήσεις

Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]
Ηλεκτρική
Υγρά
Ενέργεια
Καύσιµα
1879
1870
2001
0
2045
0
856
272
151
164
4345
0
108
1652
543
0
1512
0
109
129
0
35
1354
0

Φυσικό
Αέριο
232
4
0
24
12
0
112
0
0
12
4
0

Τηλεθέρµανση
39

1
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Πίνακας 2.1.6.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα
ανά Κλάδο
Τοµέας

Ιδιωτικός

∆ηµόσιος

Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]
Κλάδος
Εµπορικά Καταστήµατα
Ξενοδοχεία
Κτίρια Γραφείων
Νοσοκοµεία
Άλλα
Σύνολο
Κτίρια Γραφείων
Νοσοκοµεία
Εκπαίδευση
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Φωτισµός ∆ρόµων
Αεροδρόµια
Άλλα
Σύνολο

6283
4044
1766
663
1138
13894
2400
1108
726
283
597
41
416
5571

45%
29%
13%
5%
8%
43%
20%
13%
5%
11%
1%
7%
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Ιδιωτικός Τοµέας
Κτίρια
Γραφείων
13%

Ξενοδοχεία
29%

Νοσοκοµεία
5%

Άλλα
8%

Εµπορικά
Καταστήµατα
45%

∆ηµόσιος Τοµέας

Εκπαίδευση
13%

Νοσοκοµεία
20%

Αθλητικές
Εγκαταστάσει
ς
5%
Φωτισµός
∆ρόµων
11%
Αεροδρόµια
1%
Άλλα
7%

Κτίρια
Γραφείων
43%

Σχήµα 2.1.2.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Τριτογενούς Τοµέα ανά Κλάδο
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Πίνακας 2.1.7.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα
ανά Κλάδο και Χρήση
Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]

∆ηµόσιος

Ιδιωτικός

Τοµέας

Κλάδος
Εµπορικά
Καταστήµατα
Ξενοδοχεία
Κτίρια Γραφείων
Νοσοκοµεία
Άλλα
Σύνολο
Κτίρια Γραφείων
Νοσοκοµεία
Εκπαίδευση
Αθλητικές
Εγκαταστάσεις
Φωτισµός ∆ρόµων
Αεροδρόµια
Άλλα
Σύνολο

Άλλες
Ηλεκτρικές
Χρήσεις

Θέρµανση

Φωτισµός

Κλιµατισµός

Ζεστό Νερό
Χρήσης

1822
1170
427
173
428
4019
1098
269
296

850
515
415
89
177
2045
369
158
249

798
700
296
77
133
2005
224
137
54

614
359
35
97
46
1152
24
149
37

53

75
597
12
53
1512

88

10

57

9
31
543

0
31
250

11
155
1354

9
148
1873

Μαγείρεµα

301
26
327
39

39

2198
999
593
200
355
4345
685
356
90
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Πίνακας 2.1.8.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Οικιακό Τοµέα

Ζεστό Νερό Ηπειρωτική
Ζεστό Νερό Νησιά
Μαγείρεµα Ηπειρωτική
Μαγείρεµα Νησιά
Ψύξη Χώρων Πολυκατοικίες Ηπειρωτική
Ψύξη Χώρων Πολυκατοικίες Νησιά
Ψύξη Χώρων Μονοκατοικίες Ηπειρωτική
Ψύξη Χώρων Μονοκατοικίες Νησιά
Πλύσιµο Πιάτων
Άλλες Ηλεκτρικές
χρήσεις Ηπειρωτική
Άλλες Ηλεκτρικές
χρήσεις - Νησιά
Θέρµανση
Χώρων Πολυκατοικίες Ηπειρωτική
Θέρµανση
Χώρων Πολυκατοικίες Νησιά
Θέρµανση
Χώρων Μονοκατοικίες Ηπειρωτική
Θέρµανση
Χώρων Μονοκατοικίες Νησιά
Φωτισµός Ηπειρωτική
Φωτισµός Νησιά
Ψύξη Τροφίµων Ηπειρωτική
Ψύξη Τροφίµων Νησιά
Πλύσιµο Ρούχων
- Ηπειρωτική
Πλύσιµο Ρούχων
- Νησιά
Σύνολο

Στερεά
Καύσιµα

Φ.
Αέριο

LPG

Πετρέλαιο

Ηλιακή

Βιοµάζα

Θερµότητα

Ηλεκτρισµός

Σύνολο

-

21

10

1 663

614

142

-

2 867

5
317

-

-

-

-

409

-

-

284

-

3

360

-

-

355

-

2 552

-

-

49

-

-

-

-

252

-

-

-

-

-

-

-

359

693
3
270
301
359

-

-

-

-

-

-

-

51
51

-

-

-

-

-

-

-

460
460

-

-

-

-

-

-

-

65
65

-

-

-

-

-

-

-

452

-

-

-

-

-

-

-

1 934

-

-

-

-

-

-

-

191

-

100

-

9 239

-

-

495

119

-

-

-

1 307

-

-

-

17

140

203

139

18 443

-

5 943

-

153

-

-

35

2 610

-

660

-

22

-

-

-

-

-

-

-

2 001

-

-

-

-

-

-

-

198

-

-

-

-

-

-

-

3 006

-

-

-

-

-

-

-

297

-

-

-

-

-

-

-

744

-

-

-

-

-

-

-

74

140

328

593

33 262

1 023

7 100

495

16 098

452
1
934
191
9
953
1
324
25
021
3
327
2
001
198
3
006
297
744
74
59 039
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Αλλες Χρήσεις
13%

ΖΝΧ
19%

A/C
6%
Φωτισµός
14%
Ψύξη Τροφίµων (Ψυγείο)
20%

Πλυντήριο Πίατων
3%
πλυντήριο ρούχων
5%

Μαγείρεµα (Ηλ. Κουζίνα)
18%

Σχήµα 2.1.3.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα

Πίνακας 2.1.9.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Αγροτικό Τοµέα
Αγροτικός Τοµέας
Ηλεκτρισµός
Στερεά Καύσιµα
Φυσικό Αέριο
Πετρελαιοειδή
ΑΠΕ

GWh
2753
42
0
10437
51

Πίνακας 2.1.10.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Τοµέα Μεταφορών
GWh
Οδικές Μεταφορές/ Φορτηγάκια
Οδικές Μεταφορές/ Αυτοκίνητα
Οδικές Μεταφορές/ Φορτηγά
Οδικές Μεταφορές/ Λεωφορεία
Σιδηροδροµικές Μεταφορές
Σύνολο

Φ. Αέριο
116
116

Πετρελαικά Πρ.
6 558
41 823
18 289
1 317
465
68 452

Ηλεκτρισµός
38
184
222
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2.2 Σενάριο Αναφοράς
Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται το ενεργειακό µοντέλο MARKAL, για την ανάλυση του
ενεργειακού συστήµατος της χώρας. Το µοντέλο MARKAL προσδιορίζει, σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, το βέλτιστο µείγµα τεχνολογιών που πρέπει να εισαχθεί στο
ενεργειακό σύστηµα της χώρας, τόσο στην πλευρά της προσφοράς ενέργειας όσο και σε
αυτήν της κατανάλωσης, ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της εθνικής ενεργειακής πολιτικής
(ικανοποίηση της ζήτησης, ασφάλεια εφοδιασµού, περιβάλλον κλπ) µε τον οικονοµικά
αποδοτικότερο τρόπο. Πιο συγκεκριµένα για την πλευρά της κατανάλωσης, το µοντέλο αφού
εξετάσει τον ανταγωνισµό των διαφόρων τεχνολογιών που εξυπηρετούν την ζήτηση
ωφέλιµης ενέργειας (ακριβότερων/αποδοτικότερων σε σχέση µε τις φθηνότερες/χαµηλής
απόδοσης) και λάβει υπόψη τους περιορισµούς που απορρέουν από το σύστηµα της
προσφοράς, προσδιορίζει µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια τη διείσδυση που πρέπει να
επιτευχθεί για τις διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες στις διάφορες χρήσεις ενέργειας.
Η εξέλιξη της ζήτησης ωφέλιµης ενέργειας που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφαλαίο,
είναι αυτή που σε συνδυασµό µε τις τεχνολογίες που υπάρχουν στο µοντέλο MARKAL και µε
τους περιορισµούς πολιτικής που χρησιµοποιούνται, καθορίζει και τη ζήτηση τελικής
ενέργειας. Το Σενάριο Αναφοράς– Σενάριο Ι, περιλαµβάνει µόνο τα µέτρα και τις αποφάσεις
ενεργειακής πολιτικής που έχουν ενσωµατωθεί ήδη στο ενεργειακό σύστηµα. Το σενάριο
αυτό, περιλαµβάνει τους µέχρι σήµερα ρυθµούς διείσδυσης των ΑΠΕ, αφορά σε εξελίξεις
διεθνών τιµών πετρελαίου σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Ενέργειας

8

, και δεν περιλαµβάνει περιορισµούς εκποµπών. Το σενάριο αναφοράς

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των εξελίξεων, µε την λογική «business as usual»,
αλλά και για να αποτελέσει ένα µέτρο σύγκρισης µε τα σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας που
θα αναπτυχθούν στη συνέχεια για τη δηµιουργία του Σχεδίου ∆ράσης Εξοικονόµησης.
Πίνακας 2.2.1 Σενάρια ∆ιεθνών Τιµών Πετρελαίου (US$2005/βαρέλι)
Σενάριο

2005

2010

2015

2020

2025

Τιµές9

51

57.47

49.87

52.04

56.37

DOE Υψηλές Τιµές

51

69.21

79.57

89

94

DOE Χαµηλές Τιµές

51

49.21

33.99

34.1

34.89

(ΙΕΑ)12

51

57.84

56.14

57.68

59.21

DOE Μέσες

∆.Ο.Ε.

8

“WORLD ENERGY OUTLOOK 2007, CHINA AND INDIA INSIGHTS”, ΙΕΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΣΕΛΙ∆Α
64.
9

http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/forecast.html, http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/tbl18_24.pdf
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OIl prices (US$ (2005) / barrel)
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Σχήµα 2.2.1.: Τρία σενάρια εξέλιξης των διεθνών τιµών πετρελαίου (Πηγή: “Annual Energy
Outlook 2007 with Projections to 2030”, Energy Information Administration DOE, “World
Energy Outlook 2007”, IEA)
Euro (2005)/GJ

12
Ανθρακας
Αργό Πετρέλαιο - Τιµές Αναφοράς
Φυσικό Αέριο - Τιµές Αναφοράς
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Σχήµα 2.2.2.: Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων στο σενάριο αναφοράς.
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Στο τοµέα της προσφοράς ενέργειας, στο σενάριο αναφοράς έχει ενσωµατωθεί το
πρόγραµµα αποσύρσεων παλαιών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό

της

∆ΕΗ

10

.

Επίσης

έχουν

ληφθεί

υπόψη

και

οι

γνωστές

προγραµµατισµένες εντάξεις νέων σταθµών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού
Ενεργειακού συστήµατος είναι η εισαγωγή του φυσικού αερίου το 1997. Η χρήση του
φυσικού αερίου στους διάφορους τοµείς εξαρτάται από την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής
και την αποδοχή του από τους καταναλωτές. Για να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός
χρησιµοποιήθηκε µια συντηρητική καµπύλη διείσδυσης, βασισµένη στην ανάλυση αγοράς
που έγινε από τη ∆ΕΠΑ11 και τις ΕΠΑ. Έτσι οι προβλέψεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν σαν άνω
όρια της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στον οικιακό και στον τριτογενή τοµέα
(πίνακας 2.2.2)
Πίνακας 2.2.2: Ανώτατα επιτρεπόµενα επίπεδα διείσδυσης Φ.Αερίου στο σενάριο αναφοράς
για τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα.
GWh
Τριτογενής Τοµέας
Οικιακός Τοµέας
Σύνολο

2010
2634
2616
5250

2015
5354
4340
9694

2020
5915
5168
11083

Συνοπτικά οι παραδοχές του σεναρίου αναφοράς είναι:
∆ιεθνείς τιµές καυσίµων
Χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές από το σενάριο αναφοράς του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας
για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τον άνθρακα όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν τον
Νοέµβριο 2007, (πίνακας 2.2.1).
Πίνακας 2.2.3 ∆ιεθνείς τιµές καυσίµων για το σενάριο αναφοράς.
€(2005)/GJ
Αργό Πετρέλαιο
Άνθρακας
Φ. αέριο

2005
7.71
1.64
3.61

2010
7.95
1.47
4.84

2015
7.71
1.48
4.86

2020
7.93
1.52
5.04

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Η εξέλιξη του πληθυσµού της χώρας θεωρείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ..
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού που έγινε από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία το 2001, ο πληθυσµός της Ελλάδας παρουσίασε αύξηση µε µέσο

10
11

η

«1 Έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδας 2008-2020», ΣΕΕΣ, Ιούλιος 2007.
Σ. Παλαιογιάννης, “Η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα”, Ετήσιο Συνέδριο “Ενέργεια και Ανάπτυξη”,
2000, Σ. Παλαιογιάννης “Ο νέος ρόλος της ∆ΕΠΑ στη απελευθερωµένη αγορά φυσικού αερίου”, Ετήσιο Συνέδριο “Ενέργεια
και Ανάπτυξη”, 2001
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ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,66% κατά το χρονικό διάστηµα 1991-2001, ενώ οι µέσοι ετήσιοι
ρυθµοί αύξησης του πληθυσµού για την περίοδο 2000-2020 εκτιµάται ότι θα µειώνονται
σταδιακά σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί .
Πίνακας 2.2.4: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του πληθυσµού της Ελλάδας
2000

2005

2010

2015

2020

0.576%

0.326%

0.334%

0.214%

0.065%

Για το χρονικό διάστηµα 2000-2015, το µέσο µέγεθος νοικοκυριού (εκφρασµένο σε αριθµό
ατόµων ανά νοικοκυριό) εκτιµάται ότι θα µειωθεί µε τους µέσους ετήσιους ρυθµούς του
πίνακα που ακολουθεί, αντανακλώντας τόσο τη γήρανση του πληθυσµού όσο και τα νέα
πρότυπα ζωής.
Πίνακας 2.2.5: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του αριθµού ατόµων ανά νοικοκυριό στην
Ελλάδα.
2000-2005

2005-2010

2010-2015

-0.43%

-0.29%

-0.37%

Εξέλιξη µακροοικονοµικών µεγεθών
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του µοντέλου GEM-E3 για την Ελλάδα, οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί
αύξησης των παραµέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 2.2.6: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των αποτελεσµάτων του GEM-E3.
ΑΕΠ
∆ιαθέσιµο Εισόδηµα
Παραγωγή Άλλης Βιοµηχανίας
Παραγωγή Χηµικής Βιοµηχανίας
∆ραστηριότητα Τριτογενούς Τοµέα
∆ραστηριότητα Αγροτικού Τοµέα
∆ραστηριότητα Μεταφορών

2005-10
3.26%
3.01%
2.95%
2.99%
3.00%
2.45%
4.44%

2010-15
2.90%
2.61%
2.64%
2.44%
2.81%
1.81%
4.58%

2015-20
2.78%
2.43%
2.53%
2.29%
2.78%
1.79%
3.13%

Το µοντέλο GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-Environment)12 είναι
ένα µοντέλο γενικής ισορροπίας, που εφαρµόζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει
αναπτυχθεί από µια διεθνή οµάδα κάτω από το συντονισµό του ΕΜΠ. Το µοντέλο υπολογίζει
τις τιµές ισορροπίας των αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου που οδηγούν όλες τις
αγορές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική ισορροπία (Computable General

12

«THe GEM-E3 model reference Manual”, Ntua, Εργαστήριο Υποδειγµάτων Οικονοµίας-ΕνέργειαςΠεριβάλλοντος, http://www.e3mlab.ntua.gr/
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Τα αποτελέσµατα του µοντέλου εξασφαλίζουν την συνολική

συνεκτικότητα (global consistency) στην µακρο-οικονοµική εξέλιξη των µεγεθών όλων των
χωρών και των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Από τα πολλά αποτελέσµατα του
µοντέλου, αυτά που ενδιαφέρουν για την πρόβλεψη της εξέλιξης ωφέλιµης ζήτησης ενέργειας
είναι ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, του διαθέσιµου εισοδήµατος των
νοικοκυριών, της παραγωγής των βιοµηχανικών κλάδων, της δραστηριότητας του
τριτογενούς και του αγροτικού τοµέα και του τοµέα των µεταφορών.
Επιτόκιο αναγωγής
Θεωρήθηκε κοινό επιτόκιο αναγωγής το 5%, για όλους τους τοµείς δραστηριότητας, έτσι
ώστε να αποτελεί θεώρηση από τη σκοπιά της εθνικής οικονοµίας.
Ρυθµοί διείσδυσης νέων τεχνολογιών
Όπως έχει αναφερθεί το MARKAL είναι µοντέλο βελτιστοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι η
εισαγωγή των νέων πιο αποδοτικών τεχνολογιών, γίνεται µόνο µε βάση τεχνικοοικονοµικά
κριτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι λαµπτήρες πυρακτώσεως, όπου το µοντέλο για
την επίτευξη της βέλτιστης οικονοµικά λύσης αντικαθιστά όλους τους λαµπτήρες
πυρακτώσεως µε αποδοτικούς λαµπτήρες µέσα σε ένα έτος. Αυτό σηµαίνει ότι από άποψη
οικονοµικότητας αυτή η αντικατάσταση είναι αποδεκτή. Στην πραγµατικότητα όµως η
εισαγωγή µιας τεχνολογίας εξαρτάται από πολλές άλλες παραµέτρους (πληροφόρηση,
αποδοχή από το κοινό, χρόνος απόκρισης), και ακολουθεί µια καµπύλη S.

Το σενάριο

αναφοράς εκφράζει την εξέλιξη της ενεργειακής κατάστασης χωρίς αλλαγή συµπεριφοράς
των καταναλωτών. Για να γίνει αυτό στο µοντέλο χρησιµοποιήθηκαν εξωγενείς ρυθµοί
µείωσης της εγκατεστηµένης ισχύος των υπαρχόντων τεχνολογιών που περιορίζουν την
απόσυρση των τεχνολογιών αυτών. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν εξωγενείς ρυθµοί µέγιστης
δυνατής διείσδυσης νέων τεχνολογιών, που περιορίζουν την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών σε ρυθµούς που θεωρήθηκαν αποδεκτοί για ένα σενάριο αναφοράς. (όπου δεν
λαµβάνονται

µέτρα

προώθησης

νέων

τεχνολογιών)

Για

τον

καθορισµό

τους

χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία του ΚΑΠΕ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο
συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο για την µείωση των εκποµπών θερµοκηπίου.
Η υπολογιζόµενη εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2.7 για
το χρονικό ορίζοντα της µελέτης.
Στον τριτογενή τοµέα παρατηρείται διείσδυση του φυσικού αερίου µε παράλληλη
υποκατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων. Παρατηρείται επίσης σταθερή αύξηση του
ηλεκτρισµού που φτάνει περίπου 1,5 φορά πάνω από τα σηµερινά επίπεδα στον χρονικό
ορίζοντα έως το 2016. Επίσης εµφανίζεται αυξητική τάση στη χρήση θερµότητας από
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τηλεθέρµανση. Στον οικιακό τοµέα παρατηρείται επίσης σχεδόν τριπλασιασµός της
διείσδυσης του φυσικού αερίου στην περίοδο από το 2008 έως το 2016, κυρίως για
θέρµανση και παράλληλη αύξηση του καταναλισκόµενου ηλεκτρισµού. Η συνεισφορά της
βιοµάζας παραµένει σχεδόν σταθερή και της τηλεθέρµανσης διπλασιάζεται στην περίοδο
2008-2016.
Στη βιοµηχανία παρατηρείται επίσης σηµαντική διείσδυση του φυσικού αερίου σε
υποκατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων, αύξηση της χρήσης της βιοµάζας και
σταθεροποίηση της χρήσης στερεών καυσίµων.
Στις µεταφορές παρατηρείται σταθερή άνοδος της κατανάλωσης βενζίνης, συµµετοχή των
βιοκαυσίµων (σαν πρόσµιξη σύµφωνα µε την οδηγία για τα βιοκαύσιµα), και διείσδυση του
φυσικού αερίου.
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Πίνακας 2.2.7.: Εξέλιξη ζήτησης τελικής ενέργειας στο Σενάριο Αναφοράς
GWh
Γεωργία

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Σύνολο

2005
10095
2932
140
13167

2008
10222
3049
230
13501

2009
10265
3087
261
13613

2010
10308
3127
292
13727

2011
10301
3156
364
13820

2012
10295
3185
435
13915

2013
10290
3215
505
14009

2014
10287
3245
574
14105

2015
10283
3275
643
14200

2016
10260
3293
701
14254

Μεταφορές

Πετρέλαιο +LPG
Βενζίνη
Βιοκαύσιµα
Αεροπορικά Καύσιµα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Σύνολο

32233
47520
0
13736
138
179
93826

34409
52859
1734
16113
215
287
105617

35524
54342
2533
16994
242
318
109953

36679
54194
4969
17923
242
350
114357

37639
55552
5502
18573
242
377
117886

38406
56887
6034
19246
242
405
121220

39150
58256
6598
19945
242
433
124625

39751
59609
7162
20668
242
462
127894

40354
60998
7758
21419
243
492
131264

40759
61848
8305
21954
255
516
133637

Οικιακός

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Θερµότητα
Σύνολο

35902
851
16875
8164
570
62362

37637
2069
18133
8174
489
66502

38351
2343
18995
8174
489
68352

39092
2617
20073
8174
489
70445

39538
2962
20600
8166
489
71755

39953
3306
21211
8158
489
73117

40414
3651
21631
8150
550
74397

40840
3995
22117
8143
611
75706

41009
4340
22657
8443
672
77121

40910
4506
22977
8435
733
77562

Τριτογενής

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Θερµότητα
Σύνολο

5106
858
16479
0
22443

6143
1962
18189
0
26294

6629
2298
18929
0
27856

7121
2634
19723
0
29478

7369
3178
20418
28
30993

7484
3723
21190
122
32519

7767
4259
21922
138
34086

7988
4789
22741
153
35671

8179
5308
23613
168
37268

8150
5468
23840
183
37641

Βιοµηχανία

Ηλεκτρισµός
Φ.Αέριο
Πετρελαϊκά Προϊόντα
Στερεά Καύσιµα
Βιοµάζα
Σύνολο

14 419
4 950
20 734
5 063
2 830
47 996

15339
6232
23338
3189
4656
52754

15638
7026
23536
3235
4929
54365

15945
7647
23734
3282
4948
55557

16132
7715
24106
3302
5151
56406

16334
7836
24463
3322
5399
57353

16539
8672
24193
3341
5502
58248

16748
9385
24068
3361
5735
59297

16964
9618
24184
3381
5972
60119

17160
10086
24165
3414
6139
60964

Στερεά Καύσιµα
Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Θερµότητα
Σύνολο

5 063
165 326
6 797
50 904
11 134
570
239 794

3189
180721
10477
54997
14795
489
264668

3235
185641
11908
56967
15898
489
274138

3282
189051
13140
59218
18384
489
283564

3302
193078
14097
60683
19183
517
290860

3322
196734
15107
62325
20026
611
298125

3341
200016
16824
63740
20756
688
305365

3361
203210
18411
65313
21613
764
312672

3381
206425
19509
67001
22816
840
319972

3414
208047
20316
67786
23580
917
324060

Τελική Kατανάλωση Ενέργειας
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2.3 Σενάριο Εξοικονόµησης Ενέργειας
Βασικές παραδοχές
Στο Κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται οι βασικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της
παρούσας ανάλυσης για τη διαµόρφωση του Σεναρίου Εξοικονόµησης Ενέργειας Στο
σενάριο αυτό, εξετάζεται η βέλτιστη κατανοµή του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας στην
τελική χρήση σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση τα τεχνολογικά
µέτρα στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 2005 (έτος αναφοράς) έως το 2016.
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για το σενάριο αυτό είναι:
∆ιείσδυση Φυσικού Αερίου
Οι προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν σαν άνω όρια της συνολικής κατανάλωσης φυσικού
αερίου στον οικιακό και στον τριτογενή τοµέα είναι σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ∆ΕΠΑ
(Πίνακας 2.3.1).
Ειδικά για τον δηµόσιο τοµέα καθορίστηκε ότι το 60% των θερµικών αναγκών των κτιρίων
του δηµόσιου τοµέα το 2016 θα καλύπτεται από φυσικό αέριου ή LPG.
Πίνακας 2.3.1: Ανώτατα επιτρεπόµενα επίπεδα διείσδυσης Φυσικού Αερίου στο σενάριο
εξοικονόµησης για τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα.
GWh
Τριτογενής Τοµέας
Οικιακός Τοµέας
Σύνολο

2010
2634
2616
5250

2015
5354
4340
9694

2020
5915
5168
11083

Μονώσεις Κτιρίων
Για τη διείσδυση των µονώσεων κτιρίων τέθηκαν κάποια όρια. Έτσι έγινε η υπόθεση ότι 2%
των κατοικιών και 2% των κτιρίων του τριτογενούς τοµέα θα εφαρµόσουν τεχνολογίες
µόνωσης για βελτίωση της θερµικής συµπεριφοράς το 2010 και το ποσοστό αυτό θα ανέβει
στο 15% των κατοικιών και στο 10% των κτιρίων του τριτογενούς τοµέα το 2016.
∆ιεθνείς τιµές καυσίµων
Χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές από το σενάριο αναφοράς του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας
για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τον άνθρακα όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν τον
Νοέµβριο 2007 στο “World Energy Outlook 2007, China and India Insights”. Σύµφωνα µε την
ανάλυση του ∆ΟΕ η βασική υπόθεση πίσω από αυτή την εξέλιξη των τιµών είναι ότι η
δυνατότητα εξόρυξης και η δυναµικότητα διύλισης θα έχει έναν οριακά υψηλότερο ρυθµό
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αύξησης από την ζήτηση, καθώς οι επενδύσεις που γίνονται τώρα θα µπουν στην
παραγωγή. Οι τιµές αυτές είναι υψηλότερες από τις τιµές που υπήρχαν στο WEO 2006
αντανακλώντας την υπάρχουσα τάση για αύξηση των τιµών του πετρελαίου λόγω της
αύξησης της ζήτησης, και είναι υψηλότερες από το σενάριο αναφοράς του Department of
Energy στην έκθεση του “Annual Energy Outlook 2007 with Projections to 2030”. Η
πρόβλεψη του ΙΕΑ για το 2030 είναι 62USD(2006)/barrel που αντιστοιχεί σε τρέχουσες τιµές
$110/barrel.
Πίνακας 2.3.2 : ∆ιεθνείς τιµές καυσίµων για το σενάριο αναφοράς.
€(2005)/GJ
Αργό Πετρέλαιο
Άνθρακας
Φ. αέριο

2005
7.71
1.64
3.61

2010
7.95
1.47
4.84

2015
7.71
1.48
4.86

2020
7.93
1.52
5.04

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Η εξέλιξη του πληθυσµού της χώρας θεωρείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ..
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού που έγινε από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία το 2001, ο πληθυσµός της Ελλάδας παρουσίασε αύξηση µε µέσο
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,66% κατά το χρονικό διάστηµα 1991-2001, ενώ οι µέσοι ετήσιοι
ρυθµοί αύξησης του πληθυσµού για την περίοδο 2000-2020 εκτιµάται ότι θα µειώνονται
σταδιακά σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί .
Πίνακας 2.3.3 : Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του πληθυσµού της Ελλάδας
2000

2005

2010

2015

2020

0.576%

0.326%

0.334%

0.214%

0.065%

Για το χρονικό διάστηµα 2000-2015, το µέσο µέγεθος νοικοκυριού (εκφρασµένο σε αριθµό
ατόµων ανά νοικοκυριό) εκτιµάται ότι θα µειωθεί µε τους µέσους ετήσιους ρυθµούς του
πίνακα που ακολουθεί, αντανακλώντας τόσο τη γήρανση του πληθυσµού όσο και τα νέα
πρότυπα ζωής.
Πίνακας 2.3.4 :Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του αριθµού ατόµων ανά νοικοκυριό στην
Ελλάδα.
2000-2005

2005-2010

2010-2015

-0.43%

-0.29%

-0.37%
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Εξέλιξη µακροοικονοµικών µεγεθών
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του µοντέλου GEM-E3 για την Ελλάδα, οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί
αύξησης των παραµέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 2.3.5 :Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των αποτελεσµάτων του GEM-E3.
ΑΕΠ
∆ιαθέσιµο Εισόδηµα
Παραγωγή Άλλης Βιοµηχανίας
Παραγωγή Χηµικής Βιοµηχανίας
∆ραστηριότητα Τριτογενούς Τοµέα
∆ραστηριότητα Αγροτικού Τοµέα
∆ραστηριότητα Μεταφορών

2005-10
3.26%
3.01%
2.95%
2.99%
3.00%
2.45%
4.44%

2010-15
2.90%
2.61%
2.64%
2.44%
2.81%
1.81%
4.58%

2015-20
2.78%
2.43%
2.53%
2.29%
2.78%
1.79%
3.13%

Το µοντέλο GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-Environment)13 είναι
ένα µοντέλο γενικής ισορροπίας, που εφαρµόζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει
αναπτυχθεί από µια διεθνή οµάδα κάτω από το συντονισµό του ΕΜΠ. Το µοντέλο υπολογίζει
τις τιµές ισορροπίας των αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου που οδηγούν όλες τις
αγορές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική ισορροπία (Computable General
Equilibrium Model).

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου εξασφαλίζουν την συνολική

συνεκτικότητα (global consistency) στην µακρο-οικονοµική εξέλιξη των µεγεθών όλων των
χωρών και των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου που
ενδιαφέρουν για την πρόβλεψη της εξέλιξης ωφέλιµης ζήτησης ενέργειας είναι ο µέσος
ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, της
παραγωγής των βιοµηχανικών κλάδων, της δραστηριότητας του τριτογενούς και του
αγροτικού τοµέα και του τοµέα των µεταφορών. Αυτά τα µεγέθη χρησιµοποιούνται στη
συνέχεια για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ωφέλιµης ενέργειας.
Επιτόκιο αναγωγής
Θεωρήθηκε κοινό επιτόκιο αναγωγής το 5%, για όλους τους τοµείς δραστηριότητας, έτσι
ώστε η επίλυση του µοντέλου και η οικονοµικότητα των επενδύσεων να θεωρείται από τη
σκοπιά της εθνικής οικονοµίας.

13

«The GEM-E3 model reference Manual”, Ntua, Εργαστήριο Υποδειγµάτων Οικονοµίας-ΕνέργειαςΠεριβάλλοντος, http://www.e3mlab.ntua.gr/
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Πολιτικές και µέτρα
Στο Σενάριο Εξοικονόµησης Ενέργειας λαµβάνονται υπόψη µια σειρά από επιπτώσεις
υπαρχόντων πολιτικών και δράσεων οι οποίες είναι:
Οδηγία

2002/91/ΕΚ

για

την

ενεργειακή

συµπεριφορά

των

κτιρίων.

Στο

Σενάριο

Εξοικονόµησης Ενέργειας λαµβάνεται υπόψη η βελτιωµένη ενεργειακή συµπεριφορά των
νέων κτιρίων, καθώς και βελτιώσεις στα υφιστάµενα κτίρια.
Οδηγία 2003/30/ΕΚ για την προώθηση των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων
ενεργειακών πόρων στον τοµέα των µεταφορών. Έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία για τη χρήση
των βιοκαυσίµων στις µεταφορές.
Εθελοντική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αυτοκινητοβιοµηχανιών
(ACEA, KAMA, JAMA) σχετικά µε τη διείσδυση στην αγορά αυτοκινήτων µε καλύτερη
απόδοση και χαµηλότερες εκποµπές. Η εθελοντική αυτή συµφωνία έχει ενσωµατωθεί στα
χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται.
Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προώθηση της αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σενάριο που διαµορφώθηκε υιοθετείται η
διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σύµφωνα µε την 3η Εθνική έκθεση για την
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ.
Συνέχιση των έργων υποδοµής για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και
τριτογενή, την επέκταση του δικτύου ώστε να καλυφθούν πρόσθετοι βιοµηχανικοί
καταναλωτές, και την υλοποίηση των έργων για τη διασύνδεση του δικτύου µε τα δίκτυα
γειτονικών χωρών.
ΕΣΚ∆Ε –2 Για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο µηχανισµό εµπορίας εκποµπών.
Υπουργική Απόφαση - YA ∆5-ΗΛ/Β/ ΟΙΚ.20168/2006 - ΦΕΚ 1554/Β΄/24.10.2006 σχετικά µε
την «αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού στα κτίρια δηµόσιου τοµέα»
Ρυθµοί διείσδυσης νέων τεχνολογιών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη διαµόρφωση του σεναρίου αναφοράς, για να προσοµοιάσουµε
την πραγµατική λειτουργία της αγοράς µε ένα µοντέλο βελτιστοποίησης σαν το MARKAL,
χρησιµοποιούνται εξωγενείς ρυθµοί µείωσης της εγκατεστηµένης ισχύος των υπαρχόντων
τεχνολογιών και εξωγενείς ρυθµοί µέγιστης δυνατής διείσδυσης νέων τεχνολογιών. Στη
διαµόρφωση του σεναρίου ΙΙΙ, οι τιµές των ρυθµών αυτών χρησιµοποιήθηκαν σαν µια
παράµετρος ελέγχου της συνολικής εξοικονόµησης, έτσι ώστε η τιµή της να προσεγγίζει τον
στόχο που έχει υπολογιστεί. Ακολουθήθηκε λοιπόν µια επαναληπτική διαδικασία κατά την
οποία προέκυψαν µια σειρά από λύσεις του προβλήµατος που ελαχιστοποιούσαν το
συνολικό κόστος του ενεργειακού τοµέα, χρησιµοποιώντας διαφορετικά ποσοστά ανώτατης
διείσδυσης νέων τεχνολογιών και µέγιστης απόσυρσης υπαρχόντων τεχνολογιών.

Τα
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ποσοστά αυτά προέκυψαν µετά από ανάλυση µε βάση την εµπειρία της οµάδας του ΚΑΠΕ
και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για κάθε µία από τις λύσεις αυτές ελέγχθηκε η
υπολογιζόµενη εξοικονόµηση σε σχέση µε τον στόχο.

2.4 Αποτελέσµατα Σεναρίου Εξοικονόµησης Ενέργειας
Τα αποτελέσµατα του Σεναρίου Εξοικονόµησης Ενέργειας από το MARKAL ως προς την
κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά κλάδο και καύσιµο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4.1.
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Πίνακας 2.4.1. : Εξέλιξη ζήτησης τελικής ενέργειας στο Σενάριο Εξοικονόµησης Ενέργειας
GWh
Γεωργία

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Σύνολο

2005
10095
2932
140
13167

2008
10222
3049
230
13501

2009
10202
3088
309
13599

2010
10184
3128
387
13700

2011
10148
3158
457
13764

2012
10114
3189
526
13829

2013
10081
3219
594
13894

2014
10050
3250
662
13961

2015
10018
3267
729
14014

2016
9968
3285
785
14038

Μεταφορές

Πετρέλαιο +LPG
Βενζίνη
Βιοκαύσιµα
Αεροπορικά Καύσιµα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Σύνολο

32233
47520
0
13736
138
179
93826

34338
52886
1731
16113
215
287
105572

35228
53938
2509
16994
232
318
109219

36071
53126
4867
17923
233
350
112570

36654
53835
5325
18573
256
377
115020

37259
54535
5788
19246
267
405
117500

37883
55268
6277
19945
278
433
120085

38558
56048
6779
20668
290
462
122806

39231
56866
7309
21419
301
492
125619

39555
56635
7900
21954
310
551
126906

Οικιακός

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Θερµότητα
Σύνολο

35902
851
16875
8164
570
62362

36723
2591
18065
8392
578
66350

36653
3388
18498
8377
622
67538

36643
4185
18927
8344
667
68766

36533
4737
19177
8313
824
69585

36123
5290
19466
8284
981
70143

35724
5842
19778
8256
1138
70738

35336
6394
20113
8231
1295
71369

34961
6946
20473
8207
1452
72038

34559
6956
20768
8192
1553
72029

Τριτογενής

Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Θερµότητα
Σύνολο

5106
858
16479
0
22443

4911
2191
18302
144
25548

4862
2905
18948
156
26871

4817
3318
19701
167
28003

4750
3513
20386
206
28855

4618
3619
21126
245
29608

4555
3748
21832
285
30420

4400
3887
22594
324
31205

4251
3942
23427
363
31983

4109
3982
23539
388
32018

Βιοµηχανία

Ηλεκτρισµός
Φ.Αέριο
Πετρελαϊκά Προϊόντα
Στερεά Καύσιµα
Βιοµάζα
Σύνολο

14419
4950
20734
5063
2830
47996

15309
7550
22113
3643
4591
53205

15601
9042
22332
3235
4804
55015

15895
9959
22309
3282
5037
56483

16072
10492
22215
3302
5264
57345

16241
10596
21871
3378
5490
57578

16400
11162
21795
3398
5715
58471

16540
11687
21691
3418
5939
59274

16653
12190
21559
3438
6161
60001

16739
12710
21259
3471
6414
60593

Στερεά Καύσιµα
Πετρελαϊκά Προϊόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα
Θερµότητα
Σύνολο

5063
165326
6797
50904
11134
570
239794

3643
177306
12547
55012
14944
722
264174

3235
180208
15568
56453
16000
778
272242

3282
181074
17695
58001
18636
833
279521

3302
182709
18998
59170
19359
1030
284568

3378
183766
19772
60427
20088
1226
288657

3398
185250
21030
61662
20843
1423
293606

3418
186751
22258
62959
21611
1619
298616

3438
188305
23379
64312
22407
1815
303656

3471
188039
23959
64882
23291
1941
305583

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
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3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
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3.1 Υπολογισµός Εξοικονόµησης Ενέργειας
Η συνολική εξοικονόµηση ανά τοµέα προκύπτει από τη διαφορά των δύο σεναρίων
(Αναφοράς και Εξοικονόµησης) και παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1.
Πίνακας 3.1: Εξοικονόµηση ανά τοµέα
GWh
Οικιακός Τοµέας
Τριτογενής Τοµέας
Βιοµηχανία
Μεταφορές
Σύνολο

2008
-152
-755
-45
-46
-998

2009
-814
-1044
-72
-734
-2664

2010
-1679
-1529
-127
-1787
-5122

2011
-2171
-2192
-171
-2865
-7399

2012
-2974
-2986
-302
-3720
-9982

2013
-3659
-3743
-323
-4540
-12265

2014
-4337
-4543
-433
-5088
-14401

2015
-5082
-5365
-557
-5646
-16650

2016
-5533
-5715
-680
-6731
-18659

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ο ενδιάµεσος στόχος για το 2010:
Πίνακας 3.2 : Eνδιάµεσος στόχος για το 2010
Ενδιάµεσος Στόχος για το 2010

5.1 TWh
18.6 TWh
(υπολογισµένος

Εξοικονόµηση για το 2016

στόχος

µε

τη

µεθοδολογία της οδηγίας 16.46 TWh)

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.1, οι τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό εξοικονόµησης είναι
οι µεταφορές, ο οικιακός και ο τριτογενής τοµέας. Στον τοµέα της βιοµηχανίας η διαφορά
µεταξύ των δύο σεναρίων είναι περιορισµένη µια και θεωρείται ότι η βιοµηχανία ακολουθεί
δράσεις εξοικονόµησης και στο σενάριο αναφοράς.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
-2000
-4000
-6000

GWh

-8000
Βιοµηχανία
-10000
-12000
-14000

Μεταφορές
Τριτογενής Τοµέας
Οικιακός Τοµέας

-16000
-18000
-20000

Σχήµα 3.1. Εξοικονόµηση ενέργειας ανά κλάδο
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Σχήµα 3.2. Εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας στον Οικιακό τοµέα για τα δύο σενάρια.

Τριτογενής Τοµέας
40000

35000

Σενάριο Αναφοράς
Σενάριο Εξοικονόµησης

30000

GWh

25000

20000

15000

10000

5000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Σχήµα 3.3. Εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας στον Τριτογενή τοµέα για τα δύο σενάρια.
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Σχήµα 3.4. Εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας στη Βιοµηχανία για τα δύο σενάρια.
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Σχήµα 3.5. Εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας στις Μεταφορές για τα δύο σενάρια.
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Η εξοικονόµηση ενέργειας ανά χρήση σε κάθε κλάδο προκύπτει από τη διαφορά των δύο
σεναρίων (Αναφοράς και Εξοικονόµησης) και αναλύεται ανά τοµέα και χρήση στις επόµενες
παραγράφους.
Οικιακός τοµέας
Οι χρήσεις που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο δυναµικό εξοικονόµησης στον οικιακό τοµέα
είναι η θέρµανση χώρων που καλύπτει το 57% της δυνατής εξοικονόµησης, το ζεστό νερό
χρήσης (22%) και ο φωτισµός (9%) (Πίνακας 3.3).
Για την θέρµανση χώρων η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε συνδυασµό της θερµοµόνωσης
του κελύφους, της χρήσης διπλών υαλοπινάκων στα παράθυρα, της διείσδυσης λεβήτων
φυσικού αερίου, καθώς και της διείσδυσης της τηλεθέρµανσης. Η συνολική εξοικονόµηση
φτάνει στις 3,2TWh περίπου το 2016, από τις οποίες το 60% περίπου οφείλεται στις δράσεις
βελτίωσης κελύφους (θερµοµονώσεις, υαλοπίνακες).
Για το ζεστό νερό χρήσης η εξοικονόµηση της τάξης των 1,2TWh οφείλεται κυρίως στη
διείσδυση ηλιακών συλλεκτών µε χρήση ηλεκτρικής αντίστασης και φυσικού αερίου σαν
εναλλακτική

πηγή

µε

αποµάκρυνση

των

ηλεκτρικών

θερµοσιφώνων

(99%

της

εξοικονόµησης). Παράλληλα η διείσδυση της τηλεθέρµανσης και της χρήσης φυσικού αερίου
για την παραγωγή ζεστού νερού σε συνδυασµό µε θέρµανση χώρων συνεισφέρει στο
υπόλοιπο ποσοστό εξοικονόµησης.
Στον φωτισµό, η εξοικονόµηση οφείλεται κυρίως στην

αντικατάσταση λαµπτήρων

πυρακτώσεως µε λαµπτήρες φθορισµού και φτάνει στη 0,5TWh το 2016.
Στη χρήση του µαγειρέµατος η εξοικονόµηση οφείλετε στην διείσδυση αποδοτικότερων
κυρίως ηλεκτρικών τεχνολογιών. Στη χρήση για το πλύσιµο πιάτων η εξοικονόµηση οφείλετε
στη διείσδυση κυρίως της τεχνολογίας hot-fill – χρήση ζεστού νερού κατευθείαν στη συσκευή
του πλυντηρίου. Για το πλύσιµο ρούχων θεωρείται κυρίως διείσδυση της τεχνολογίας hot-fill
– χρήση ζεστού νερού κατευθείαν στη συσκευή του πλυντηρίου. Στην ψύξη τροφίµων
θεωρείται διείσδυση συσκευών µε µεγαλύτερη βαθµό απόδοσης (ενεργειακής κατηγορίας
Α+). Τέλος, στην ψύξη χώρων η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε διείσδυση συσκευών
κλιµατισµού µε µεγαλύτερη απόδοση (ενεργειακής κατηγορίας Α+).
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Πίνακας 3.3: ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον οικιακό τοµέα
GWh

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Μαγείρεµα
Πλύσιµο Πιάτων
ΖΝΧ
Πλύσιµο Ρούχων
Φωτισµός
Ψύξη Τροφίµων
Ψύξη Χώρων
Θέρµανση Χώρων
Σύνολο

0
0
-31
0
-18
-27
-20
-56
-152

0
-24
-253
-47
-106
-67
-40
-276
-814

-13
-52
-628
-98
-207
-109
-69
-503
-1679

-20
-71
-690
-132
-302
-153
-97
-706
-2171

-27
-76
-828
-144
-392
-182
-126
-1200
-2974

-33
-75
-964
-153
-425
-177
-136
-1696
-3659

-39
-74
-1116
-152
-453
-172
-146
-2185
-4337

-44
-73
-1276
-151
-477
-167
-156
-2737
-5082

-49
-73
-1298
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-163
-161
-3142
-5533
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Σχήµα 3.6 ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον οικιακό τοµέα.
Μεταφορές
Στον τοµέα των µεταφορών το µεγαλύτερο δυναµικό εξοικονόµησης φαίνεται να προέρχεται
από τη χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων (73% της εξοικονόµησης) και από τις εµπορικές
µεταφορές µε φορτηγά (21% της συνολικής εξοικονόµησης του τοµέα) (Πίνακας 3.4).
Στις επιβατικές µεταφορές µε χρήση I.X αυτοκινήτων η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε
διείσδυση Ι.Χ µε πιο αποδοτικούς βενζινοκινητήρες που καταναλώνουν το 20% της ενέργειας
το 2016, υβριδικών ΙΧ που καταναλώνουν 5% της ενέργειας το 2016, καινούργιων
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και Ι.Χ. φυσικού αερίου (µε µικρότερα ποσοστά). Παράλληλα
στο Σενάριο ΙΙΙ, θεωρήθηκε ότι µη τεχνολογικά µέτρα οδηγούν σε µείωση της ζήτησης σε
επιβατοχιλιόµετρα από τα Ι.Χ., µε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης επιβατοχιλιοµέτρων των
λεωφορείων κατά 2% πάνω από το σενάριο αναφοράς κάθε έτος.
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Για τις επιβατικές µεταφορές µε λεωφορεία θεωρείται διείσδυση λεωφορείων µε Φ.Α. (20%
της κατανάλωσης το 2016) και καινούργιων λεωφορείων πετρελαίου µε βελτιωµένους
κινητήρες και υπερκατασκευή.
Για τη µεταφορά εµπορευµάτων από µεγάλα φορτηγά (πάνω από 3,5tn) θεωρήθηκε µια
αντικατάσταση των υπαρχόντων τεχνολογιών µε ρυθµό 2% το έτος από το 2010 και µετά, µε
διείσδυση νέων πιο αποδοτικών φορτηγών που φτάνουν να καταναλώνουν το σχεδόν το
30% της ενέργειας το 2016.
Τέλος για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε µικρά φορτηγά , θεωρείται διείσδυση νέων
φορτηγών µε βελτιωµένο πετρελαιοκινητήρα.
Πίνακας 3.4 : ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον τοµέα των µεταφορών
GWh
ΜΜΜ Λεωφορεία
Ι.Χ. Αυτοκίνητα
Φορτηγά
Μικρά Φορτηγά
Σύνολο

2008

2008
0
0
0
0
0

2009

2009
-18
-316
-283
-116
-734

2010

2010
-17
-983
-596
-191
-1787

2011

2011
-17
-1615
-980
-255
-2865

2012

2012
-32
-2235
-1171
-283
-3720

2013
-49
-2866
-1345
-280
-4540

2013

2014
-45
-3435
-1330
-278
-5088

2014

2015
-43
-4014
-1313
-276
-5646

2015

2016
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-1459
-274
-6731
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Σχήµα 3.7 ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον τοµέα των µεταφορών.
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Τριτογενής Τοµέας
Ο κλάδος των εµπορικών κτιρίων παρουσιάζει συνολικά το µεγαλύτερο δυναµικό
εξοικονόµησης (44% του συνόλου της εξοικονόµησης του τριτογενούς) και ο κλάδος των
Ξενοδοχείων (24% του συνόλου της εξοικονόµησης του τριτογενούς).
Οι καταναλώσεις µε το µεγαλύτερο δυναµικό εξοικονόµησης είναι η θέρµανση χώρων (70%
της εξοικονόµησης) ο φωτισµός (15% της εξοικονόµησης) και η ψύξη χώρων (13% της
εξοικονόµησης σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.5).
Στη θέρµανση χώρων µια εξοικονόµηση της τάξης 0.6TWh συνολικά στον τριτογενή τοµέα,
οφείλεται στην χρήση τεχνολογιών βελτίωσης τους κελύφους (µονώσεις, υαλοπίνακες), ενώ
παρατηρείται επίσης διείσδυση τεχνολογιών φ. αερίου και βελτιωµένων τεχνολογιών φυσικού
αερίου κυρίως στο δηµόσιο τοµέα. Παρατηρείται σηµαντική διείσδυση τεχνολογιών αντλιών
θερµότητας που παράγουν ταυτόχρονα ψύξη χώρων, και ζεστό νερό, καθώς και διείσδυση
της τηλεθέρµανσης. Επίσης παρατηρείται διείσδυση της συµπαραγωγής µε χρήση φυσικού
αερίου και LPG για την κάλυψη θερµικών – ηλεκτρικών φορτίων στα Νοσοκοµεία,
Ξενοδοχεία, Εµπορικά κτίρια και στον άλλο τριτογενή τοµέα.
Ο δηµοτικός φωτισµός παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόµησης 0,2TWh το 2016. Το 54% της
εξοικονόµησης στο φωτισµό προέρχεται από την αντικατάσταση σχεδόν όλων των
λαµπτήρων πυρακτώσεως και των παλιών φωτιστικών και λαµπτήρων φθορισµού στα κτίρια
του δηµόσιου τοµέα. Ένα 16% του δυναµικού εξοικονόµησης στο φωτισµό αντιστοιχεί στα
ξενοδοχεία και 14% στα κτίρια του εµπορικού τοµέα.
Για την ψύξη χώρων η δυνατότητα εξοικονόµησης προέρχεται από τη διείσδυση νέων
ηλεκτρικών τεχνολογιών καλύτερης απόδοσης, καθώς και αντλιών θερµότητας που
παράγουν ταυτόχρονα θέρµανση-ψύξη χώρων και ζεστό νερό.
Στο µαγείρεµα η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε διείσδυση πιο αποδοτικών συσκευών, και
διείσδυση φυσικού αερίου στα Νοσοκοµεία και Ξενοδοχεία, ενώ για την παραγωγή του
ζεστού νερού χρήσης παρατηρείται κυρίως διείσδυση ηλιακών θερµοσιφώνων, στα
Ξενοδοχεία και στα Νοσοκοµεία.
Πίνακας 3.5 : ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον τριτογενή τοµέα
GWh
Μαγείρεµα
Ψύξη χώρων
Φωτισµός
ΖΝΧ
Θέρµανση Χώρων (συµβατικά συστήµατα)
Συµπαραγωγή
Παραγωγή ηλεκτρισµού από Συµπαραγωγή
Σύνολο

2008
0
-16
-85
-43
-611
0
-755

2009
0
-52
-179
-77
-800
122
-58
-1044

2010
0
-116
-278
-107
-1096
130
-62
-1529

2011
-3
-232
-391
-187
-1450
137
-66
-2192

2012
-3
-339
-514
-288
-1919
149
-72
-2986

2013
-6
-450
-608
-411
-2350
162
-80
-3743

2014
-6
-598
-694
-540
-2794
178
-89
-4543

2015
-6
-793
-771
-672
-3209
179
-93
-5365

2016
-6
-862
-829
-745
-3369
202
-106
-5715
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Σχήµα 3.8 ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στον τριτογενή τοµέα.

Βιοµηχανία
Στον τοµέα της βιοµηχανίας η εξοικονόµηση προκύπτει από την µείωση της κατανάλωσης
στις ηλεκτρικές χρήσεις, από τη µείωση της κατανάλωσης στις θερµικές χρήσεις και από τη
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας.
Έτσι στις ηλεκτρικές συσκευές θεωρούνται δράσεις εξοικονόµησης µε χρήση πιο αποδοτικών
ηλεκτρικών συσκευών-φωτιστικών. Στην ηλεκτροκίνηση θεωρείται σταδιακή αντικατάσταση
υπαρχόντων ηλεκτροκινητήρων µε πιο αποδοτικούς που έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρισµού σε αυτή τη χρήση κατά 5% περίπου σε σχέση µε το σενάριο
αναφοράς για το 2016.
Στις θερµικές διεργασίες θεωρείται αύξηση της συµπαραγωγής κυρίως µε χρήση φυσικού
αερίου, και αύξηση της χρήσης της βιοµάζας-βιοαερίου στις βιοµηχανίες όπου υπάρχουν σαν
παραπροϊόντα της διεργασίας (Βιοµ. Τροφίµων, Βιοµ. Ξύλου). Το 40% της εξοικονόµησης
στη βιοµηχανία οφείλεται στη συµπαραγωγή. Από την εγκατεστηµένη ισχύ συµπαραγωγής,
το 56% βρίσκετε στη Χηµική βιοµηχανία το 26% στη Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών και το
υπόλοιπο στη Βιοµηχανία ξύλου, ένδυση και δέρµατος και στην άλλη βιοµηχανία.
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Πίνακας 3.6 : ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στη Βιοµηχανία εκτός ETS
GWh
Ηλεκτρικές Συσκευές
Ηλεκτροκίνηση
Θερµικές ∆ιεργασίες
Συµπαραγωγή
Παραγωγή ηλεκτρισµού από Συµπαραγωγή
Σύνολο

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-9
-22
-975
1672
-711
-45

-11
-27
-1562
2487
-959
-72

-15
-36
-1996
3142
-1222
-127

-20
-41
-2093
3278
-1295
-171

-35
-58
-1787
2679
-1101
-302

-59
-81
-1866
2854
-1171
-323

-97
-114
-1788
2728
-1163
-433

-154
-159
-1979
3021
-1286
-557

-207
-215
-2049
3115
-1323
-680
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Σχήµα 3.9 ∆ιαφορά κατανάλωσης ανά χρήση στη Βιοµηχανία εκτός ETS
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4. METΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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4.1 Μέτρα Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Στα πλαίσια της υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα
διαµορφώνται µέτρα που έχουν κυρίως χαρακτήρα θεσµικό, κανονιστικό, διαχειριστικό,
τεχνολογικό

και

παράλληλα

παροχής

κινήτρων

και

εναλλακτικών

χρηµατοδοτικών

µηχανισµών, για όλους τους τοµείς κατανάλωσης σε επίπεδο τελικού χρήστη.
Τα µέτρα αυτά, ιδιαίτερα τα τεχνολογικού χαρακτήρα, αποτελούν µια αποκωδικοποίηση των
αποτελεσµάτων της εξοικονόµησης ενέργειας, όπως προέκυψαν µε την βοήθεια του
υπολογιστικού µοντέλου MARKAL, σαν επιλεγµένο µίγµα βέλτιστων τεχνικά και οικονοµικά
τεχνολογιών ανά τοµέα και χρήση. Τα µέτρα που είναι θεσµικού, κανονιστικού, διαχειριστικού
χαρακτήρα, κινήτρων και εναλλακτικών χρηµατοδοτικών µηχανισµών, εµπεριέχουν το
ποσοστό εξοικονόµησης για την επίτευξη του στόχου, που προέκυψε από επεξεργασία
δεδοµένων, επιµέρους µελετών και την εµπειρία του αναδόχου.
Τα µέτρα που επιλέχθηκαν είναι παρεµβατικού χαρακτήρα και προσανατολισµένα σε δράσεις
µε συγκεκριµένο αναµενόµενο ενεργειακό στόχο για όλη την εξεταζόµενη περίοδο 20082016.
Βασικό κριτήριο επιλογής των µέτρων είναι η άµεση εφαρµοσιµότητα τους µε ιδιαίτερη
βαρύτητα στο συνολικό κόστος επένδυσης και την αναµενόµενη ετήσια εξοικονόµηση πάντα
µε βάση τον αναµενόµενο στόχο του 2016.
Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συντονισµένα σε όλους τους τοµείς, θα
οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον έως 16,46 TWh το 2016 εκπληρώνοντας
το στόχο του 9% και βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις
εισαγωγές ενέργειας.

Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή

απόδοση ενισχύει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα συµβάλλοντας στην βελτίωση
του επιχειρηµατικού κλίµατος, την άµεση και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας και την
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο τοµέας των µεταφορών εκτιµάται ότι έχει τα µεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόµησης
ενέργειας όπως υπολογίζεται από το σενάριο εξοικονόµησης το οποίο προσδιορίζεται στο
36% περίπου. Από πλευράς βαρύτητας έπονται ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας µε
ποσοστό συµµετοχής σε εξοικονόµηση 30% και 29% αντίστοιχα.
Το σύνολο των µέτρων αυτών διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρµογή του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη
του ενεργειακού στόχου εξοικονοµώντας µεγάλα ποσά ορυκτών καυσίµων και ηλεκτρικής
ενέργειας και παράλληλα ενισχύεται η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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Τέλος τα µέτρα διαµορφώθηκαν και παρουσιάζονται κατηγοριοποιηµένα σε έξι κατηγορίες
ως ακολούθως:
1. Οριζόντια Μέτρα
ΟΡ4.

Συγκρότηση µονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων & προβλέψεων

ΟΡ5.

Στοχευόµενες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενηµέρωση και επιβράβευση των «καλών
πρακτικών»

ΟΡ6.

Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόµησης
ενέργειας και έρευνας

2. ∆ιατοµεακά Μέτρα
∆8.

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

∆9.

Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG)

∆10.

Ενεργειακή σήµανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης

∆11.

Εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στο τριτογενή και δηµόσιο
τοµέα

∆12.

Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από Τρίτους
(ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συµπράξεων ∆ηµόσιου
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)

∆13.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων µετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου

∆14.

Προώθηση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και
τηλεθέρµανσης

3. Οικιακός Τοµέας
Ο5.

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους κατοικίας

Ο6.

Οικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση συστηµάτων λεβήτων/καυστήρων
θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίρια

Ο7.

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια
κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των (ΘΗΣ) µικρής κλίµακας
σε κτίρια κατοικίας.

Ο8.

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κοινωνικής κατοικίας

4. Τριτογενής Τοµέας
Ιδιωτικός Τοµέας
Τ3.

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων στον
τριτογενή τοµέα σε κτίρια άνω των 1000m2
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Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε
κτίρια του τριτογενή τοµέα

4.2 ∆ηµόσιος Τοµέας
∆Μ5. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων για την κάλυψη
ζεστού νερού χρήσης
∆Μ6. Υποχρεωτικές διαδικασίες προµηθειών (για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και
τεχνολογίες ΑΠΕ – green procurement) στα δηµόσια κτίρια
∆Μ7. Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός δήµων
∆Μ8. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων χαµηλής ενεργειακής
απόδοσης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
5. Βιοµηχανία
Β5.

Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆)
στη βιοµηχανία

Β6.

∆ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ.

Β7.

Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην βιοµηχανία

Β8.

Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης Ενέργειας

6. Μεταφορές
Μ10.

Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ

Μ11.

Έργα υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών

Μ12.

Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans)

Μ13.

Προώθηση της Οικονοµικής, Οικολογικής και Ασφαλούς Οδήγησης

Μ14.

Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων και βαρέων οχηµάτων (άνω 3,5 tn και
άνω 10ετίας)

Μ15.

Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και προώθησης ενεργειακά αποδοτικών
οχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά)

Μ16.

Οικολογική Σήµανση – Ενεργειακή Ετικέτα στα Επιβατικά Οχήµατα

Μ17.

Υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά αποδοτικότερα οχήµατα στις δηµόσιες
υπηρεσίες ή οργανισµούς

Μ18.

Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την ενεργειακή απόδοση και τις εκποµπές CO2
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Οριζόντια Μέτρα
Τα µέτρα αυτά είναι οριζόντιου χαρακτήρα, οι δράσεις τους δεν συνδέονται στενά µε ένα
τοµέα ή κλάδο, κάποια από αυτά κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση και
παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών δράσεων σε όλους τους τοµείς. Η εφαρµογή
τους κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος εξοικονόµησης
ενέργειας καθώς και την αναµενόµενη επίτευξη του στόχου. Επικεντρώνονται κυρίως στη
συλλογή και αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, την εκπαίδευση, την ενηµέρωση όλων των
εµπλεκόµενων µερών καθώς και την οικονοµική ενίσχυση µέσω των επιχειρησιακών
προγραµµάτων.

Τίτλος Μέτρου ΟΡ1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής

Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας
το 2010 και 2016

Συγκρότηση µονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων &
προβλέψεων
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Αρχή ή υπηρεσία για την επίβλεψη του Σ∆ΕΑ (άρθρο 4 παρ 4 οδηγία
2006/32/ΕΚ)
• ∆ηµόσιοι φορείς
• Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
• Τοπικά ενεργειακά κέντρα
• Μη κυβερνητικές οργανώσεις που εφαρµόζουν ή στηρίζουν δράσεις
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής πολιτικής.
• Εταιρίες και µελετητές που εκπονούν µελέτες και έργα ενεργειακού
σχεδιασµού και πολιτικής σε κλαδικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο.
• ∆ιεθνείς οργανισµούς, και
• Κυβερνητικοί φορείς από τρίτες χώρες
• ∆ιαµόρφωση και συγκρότηση µονάδας ή γραφείου, σε υφιστάµενο ή
νέο φορέα που θα έχει την αρµοδιότητα παρακολούθησης της
επίτευξης του στόχου µε την εφαρµογή του Σ∆ΕΑ. Η µονάδα θα είναι
σε άµεση συνεργασία µε την ΕΣΥΕ την EUROSTAT, άλλα
συναρµόδια υπουργεία ( ΠΕΧΩ∆Ε, Οικονοµικών, Μεταφορών,
εσωτερικών) και άλλους σχετικούς φορείς (ΚΑΠΕ, ΡΑΕ, ΤΕΕ, ΑΕΙ
κλπ).
• Συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση πρωτογενών στοιχείων
όπως ενεργειακών, παραγωγής, όγκου δραστηριοτήτων των τοµέων
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα.
• Ενεργειακή τεκµηρίωση και ενεργειακές στατιστικές έρευνες καθώς
και ανάπτυξη εργαλείων ενεργειακής πληροφόρησης.
• Εκπόνηση τοµεακών και κλαδικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών
µελετών.
• Προβλέψεις της ζήτησης ενέργειας.
Η συγκρότηση της µονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων θα
αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο υποδοµής για την ενίσχυση και
υποστήριξη της εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
ολοκληρωµένου προγράµµατος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
που θα στηρίζεται στις αρχές της οδηγίας και της σχετικής εθνικής
νοµοθεσίας. Η ίδρυση της µονάδας αποτελεί επένδυση για το ενεργειακό
µέλλον της χώρας καθότι προβιβάζει το εθνικό πληροφοριακό σύστηµα
της
• Η αναµενόµενη εξοικονόµηση είναι έµµεση και συνυπολογίζεται στα
άλλα µέτρα που ακολουθούν ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.
• Συνολικό κόστος υλοποίησης εκτιµάται περίπου σε 60εκ.ΕΥΡΩ
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Τίτλος Μέτρου ΟΡ1.

Συγκρότηση µονάδας
προβλέψεων

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Άµεση εφαρµογή: 2008 - 2016

Τίτλος Μέτρου ΟΡ2.

Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

συλλογής

ενεργειακών

στοιχείων

&

Στοχευόµενες
εκστρατείες
εκπαίδευσης,
ενηµέρωση
και
επιβράβευση των «καλών πρακτικών»
Ενηµέρωση
•
Εκπαίδευση κατάρτιση
•
Υπουργείο Ανάπτυξης-Τοµέας Ενέργειας στη ∆ράση 2.1.1 του
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» «Ενηµέρωση, υποστήριξη, προώθηση
και διάδοση της Συµπαραγωγής, των ΑΠΕ και της
Εξοικονόµησης Ενέργειας».
Εθνικό επίπεδο
• Ευρύ κοινό
• Όλοι οι τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας
• ∆ηµόσιος τοµέας
Στοχευόµενες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενηµέρωση και επιβράβευση
των «καλών πρακτικών» µε σκοπό την ευρύτερη διάδοση του µηνύµατος,
στο ευρύ κοινό, της ωφελιµότητας και της προοπτικής από τη συµβολή
τους µέσω της υιοθέτησης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, στη
συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας για τη µείωση των αερίων
ρύπων και την µακροπρόθεσµη διατήρηση και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος. Παράλληλα, να αναδείξει στους πολίτες το άµεσο
οικονοµικό όφελός τους από την εφαρµογή απλών µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας και ως εκ τούτου να τους κινητοποιήσει στην
υιοθέτηση τέτοιων µέτρων.
Το ΥΠΑΝ αναλαµβάνει την ευθύνη του συντονισµού του µέτρου και θα
συστήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων από το χώρο της εξοικονόµησης
ενέργειας ανά τοµέα δραστηριότητας, το διαφηµιστικό και τον
εκπαιδευτικό χώρο. Για την εφαρµογή του µέτρου θα επιλεγούν
διαφηµιστικές εταιρείες, σύµβουλοι και φορείς που αποδειγµένα µπορούν
να αναλάβουν τις παρακάτω δράσεις, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί
πάροχοι πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο.
Σε ότι αφορά τις µεταφορές την ευθύνη αναλαµβάνει το υπουργείο
µεταφορών αποσκοπώντας στη µεγιστοποίηση της χρήσης των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) επιβατικού κοινού και θα εστιάζεται κυρίως
στα µέσα σταθερής τροχιάς και τις οδικές µεταφορές
∆ράσεις:
• Εστιασµένες Εκστρατείες πληροφόρησης σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο µε πρακτικές οδηγίες και συµβουλές, µηνύµατα
ευαισθητοποίησης, κίνητρα και προβολή του θεσµικού πλαισίου.
• Οργανωµένα φόρουµ διαβουλεύσεων ενεργειακού και
Περιβαλλοντικού σχεδίου σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό την ορθολογική
χρήση ενέργειας.
• Κατάρτιση και εκπαίδευση µε σεµινάρια e-learning σε συνεργασία µε
εκπαιδευτικούς φορείς, ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύµατα.
• Προβολή Επιδεικτικών έργων που εφαρµόστηκαν σε τοπικό ή
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Θέσπιση βραβείων βέλτιστων πρακτικών για την ενθάρρυνση και
υποστήριξη πρωτοβουλιών ενεργειακού προγραµµατισµού και
βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
• Καθιέρωση ετήσιων δράσεων π.χ. αειφορική ενέργεια, ετήσιες
διασκέψεις, συνέδρια.
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Τίτλος Μέτρου ΟΡ2.

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2010 και 2016

Στοχευόµενες
εκστρατείες
εκπαίδευσης,
ενηµέρωση
και
επιβράβευση των «καλών πρακτικών»
• Με βάση µελέτες κοινοτικών έργων το ποσοστό εξοικονόµησης
ενέργειας ακολουθώντας συγκεκριµένες στρατηγικές µπορεί να
ανέλθει έως και 30%. Η συνολική εφαρµογή του µέτρου αναµένεται να
συµβάλει θετικά στην ευαισθητοποίηση, τη σωστή ενηµέρωση,
εγρήγορση, κατάρτιση και εκπαίδευση του κοινού. Παράλληλα θα
συνδράµει στην αγοραστική συνείδηση του κοινού.
• Για τις µεταφορές ο στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού
µετακινούµενου πληθυσµού µε ΜΜΜ από 26,6% που είναι σήµερα14
στο 35% το 2016.
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση είναι έµµεση και συνυπολογίζεται στα άλλα
µέτρα που ακολουθούν ανά τοµέα δραστηριότητας.
Συνολικό κόστος υλοποίησης εκτιµάται περίπου σε 50εκ.ΕΥΡΩ
•

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

•

•
•

14
15

Το ΥΠ.ΑΝ. έχει κηρύξει όλα τα χρόνια από το 2005 έως το 2010, ως
περίοδο εξοικονόµησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠ.ΑΝ. σε
συνεργασία µε το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας),
έχει ξεκινήσει ενηµερωτική καµπάνια µέσω ενηµερωτικών
φυλλαδίων, συµµετοχής σε εκθέσεις και ενηµέρωση στο ∆ικτυακό
τόπο15 που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε
θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και την αλλαγή της συµπεριφοράς
των καταναλωτών.
Σήµερα επίσης, µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος
«ανταγωνιστικότητα» χρηµατοδοτούνται δράσεις ενηµέρωσης που
θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2008 όπως η δράση 2.1.1.
«∆ράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης για την προώθηση της
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» και «Στρατηγική και
υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των
καταναλωτών ενέργειας» Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η εφαρµογή του µέτρου πρέπει να είναι συστηµατική, συνεχής,
συντονισµένη και σε διάρκεια χρόνου µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Έναρξη του µέτρου από το έτος 2008 έως το 2016.

Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας και έρευνας

Τίτλος Μέτρου ΟΡ3.

Κατηγορία

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

∆ηµόσια Ενίσχυση,
Επιχορηγήσεις µέσω του:
• Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ Μέτρα
2.1.3 & 6.5) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006, χρηµατοδότηση επενδυτικών
έργων- Υπουργείο Ανάπτυξης .
• Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ Mέτρο
4.5) χρηµατοδότηση ερευνητικών και επιδεικτικών έργων - Υπουργείο
Ανάπτυξης ΓΓΕΤ.
• Επιχειρησιακού Προγράµµατος - «Επιχειρηµατικότητα και
Ανταγωνιστικότητα»: (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Υπουργείο Ανάπτυξης.
• Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 ΦΕΚ 261 / Τεύχος Α΄/23-12-2004
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.

EUROSTAT: PANORAMA OR TRANSPORT 2007, TABLE 5.25 DGTREN PG 106

HTTP://WWW.CRES.GR/ENERGY-SAVING
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Τίτλος Μέτρου ΟΡ3.
Περιοχή Εφαρµογής

Οµάδα Στόχευσης

•
•
•
•
•
•

•
Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας και έρευνας
Εθνικό επίπεδο
Βιοµηχανικός τοµέας
Τριτογενής τοµέας
Μεταφορές
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα
ΑΕΙ, ΤΕΙ
∆ηµόσια ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, συµπαραγωγής ηλεκτρισµού- θερµότητας /ψύξης,
εξοικονόµησης ενέργειας και υποκατάστασης συµβατικών καυσίµων,
µέσω των πόρων των επιχειρησιακών προγραµµάτων και του
αναπτυξιακού νόµου.
∆ηµόσια ενίσχυση για την προώθηση των συνεργασιών επιχειρήσεων
και ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε έργα
έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µακροχρόνιας
εµβέλειας, µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή
υπηρεσιών µε στόχο:

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016

Τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εφαρµογών και δοµικών υλικών
εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιοµηχανία και τις µεταφορές

Η δηµόσια ενίσχυση εκτιµάτε ότι θα επιφέρει 5% - 10% στο σύνολο της
ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας λόγω της υλοποίησης επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας.
• 2010: 300 GWh
• 2016: 1000 GWh
• Συνολικό κόστος υλοποίησης εκτιµάται περίπου σε
750εκ.ΕΥΡΩ
•
•
•

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

•

•

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» έχει επιχορηγήσει
µερικές εκατοντάδες έργων που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας
την συµπαραγωγή ηλεκτρισµού θερµότητας και τις ΑΠΕ, συγκεκριµένα
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ
2000-2006 ( Mέτρο 2.1.3) µε συνολική δηµόσια δαπάνη για έργα
εξοικονόµησης 100 εκ. Ευρώ.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ
2000-2006, επιχορήγηση Ενεργειακών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του
Μέτρου 6.5: «Προώθηση της διείσδυσης συστηµάτων ΑΠΕ στο
ενεργειακό σύστηµα της χώρας» συνολική δηµόσια δαπάνη για έργα
εξοικονόµησης 15 εκ. Ευρώ.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ
2000-2006 ( Mέτρο 4.5). επιχορήγηση ερευνητικών και επιδεικτικών
έργων στα πεδία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόµησης Ενέργειας, προϋπολογισµού 15 εκ € και αφορά στην
πράξη "Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς
εθνικής προτεραιότητας".
Αναπτυξιακός Νόµος 3299/2004 επιχορηγεί επενδύσεις ΑΠΕ,
εξοικονόµησης ενέργειας και Συµπαραγωγής.
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

∆ιατοµεακά Μέτρα
Αφορούν µέτρα που τυγχάνουν εφαρµογής σε περισσότερους από ένα τοµείς και έχουν
θεσµικό, στρατηγικό, διαχειριστικό και τεχνολογικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα αφορούν
πρότυπα και κανόνες, όπως για παράδειγµα η εφαρµογή της οδηγίας για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, συστήµατα ενεργειακής σήµανσης, µέτρησης της κατανάλωσης µε
έξυπνους µετρητές και αναλυτικούς λογαριασµούς, κατάρτιση και εκπαίδευση που οδηγούν
στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και τεχνικών. Με τον τρόπο αυτό
επιλέγονται δράσεις µεγάλου δυναµικού και µεγιστοποιείται η εµβέλεια τους. Συγχρόνως
διαµορφώνονται συνθήκες οικονοµίας κλίµακας οι οποίες συµβάλλουν στην σταθεροποίηση
και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας .
Τίτλος Μέτρου ∆1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής

Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
• Κανονιστικό/ Θεσµικό - επικείµενη εφαρµογή του νέου Κανονισµού
για την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων και υποχρεωτική εφαρµογή
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
Εθνικό επίπεδο
• Οικιακός τοµέας
• ∆ηµόσιος τοµέας
• Τριτογενής τοµέας
Απαιτείται η εφαρµογή σε όλα τα:
o
Νέα κτίρια
o
Υφιστάµενα κτίρια συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των
1.000m2 τα οποία υφίστανται ριζική ανακαίνιση
o
Νέα κτίρια κοινωνικής κατοικίας και
o
Οικιστικά σύνολα των δηµοσίων οργανισµών (ΟΕΚ,
∆ΕΠΟΣ,κλπ)
• Άµεση υιοθέτηση θεσµικού κανονιστικού πλαισίου εναρµόνισης µε την
οδηγία 2002/91/ΕΚ που θα προσδιορίζει τα ακόλουθα:
o
Καθορισµό των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
o
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
o
Επιθεώρηση λεβήτων
o
Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού
o
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (Energy Audits)
o
Εστιασµένες Εκστρατείες Πληροφόρησης
Επιπλέον στο συγκεκριµένο µέτρο προτείνεται για τον οικιακό τοµέα να
ισχύουν:
• Υποχρεωτικές ενεργειακές προδιαγραφές (βιοκλιµατικός σχεδιασµός)
για όλα τα νέα κτίρια κοινωνικής κατοικίας και τα οικιστικά σύνολα των
δηµοσίων οργανισµών (ΟΕΚ, ∆ΕΠΟΣ,κλπ)
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση, µε την εφαρµογή του µέτρου, για κάθε νέο
ή ανακαινιζόµενο κτίριο εκτιµάται να ανέλθει στο 20% σε σχέση µε το
συµβατικό τρόπο κατασκευής των κτιρίων της τελευταίας πενταετίας.
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση για τον:
o
Οικιακό τοµέα:2010: 210 GWh
2016: 850 GWh
o
Τριτογενή:
2010: 375 GWh
2016: 1125 GWh
o
∆ηµόσιο:
2010: 27 GWh
2016: 81 GWh
Αναµένεται η εφαρµογή από τις αρχές του 2009 έως 2016 το τέλος της
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Τίτλος Μέτρου ∆1.
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου ∆2.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
περιόδου εφαρµογής του στόχου.

Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG)
• Οικονοµικά κίνητρα
• Ενηµέρωση
Εθνικό επίπεδο
(Περιοχές µε δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου)
• Ευρύ κοινό
• Κτίρια
• Βιοµηχανία
• Περαιτέρω ένταξη του φυσικού αερίου για την θέρµανση, παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης και άλλες χρήσεις (π.χ. µαγείρεµα, ψύξη, κλπ) στον οικιακό,
τριτογενή και δηµόσιο τοµέα
• Σε περιοχές που δεν προβλέπεται άµεση σύνδεση µε δίκτυο ΦΑ προτείνεται
η χρήση υγραερίου σε µεγάλα κτίρια του τριτογενή τοµέα και στη βιοµηχανία.
∆ράσεις:
• Υποχρεωτική χρήση Φ.Α.(όπου υπάρχει δίκτυο Φ.Α.) στο δηµόσιο τοµέα.
• Ενηµέρωση για εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης (Εταιρείες
Ενεργειακών Υπηρεσιών – ΕΕΥ και Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης ΣΕΑ).
• Κίνητρα για χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά, που δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν φορολογική δήλωση, να επιδοτείται η ένταξη Φ.Α. µε ποσό ίσο
της φοροαπαλλαγής.
• Ενηµέρωση καταναλωτών για την χρήση και τις εφαρµογές του υγραερίου
• ∆ηµόσια επιχορήγηση της υποκατάστασης συµβατικών καυσίµων µε ΦΑ και
Υγραερίου µέσω επιχειρησιακών προγραµµάτων για τον Τριτογενή και τον
βιοµηχανικό τοµέα.
Η διείσδυση του ΦΑ έχει άµεσα ενεργειακά οφέλη λόγω της διεύρυνσης των
ενεργειακών πηγών στη χώρα και έµεσα ενεργειακά οφέλη λόγω της
αντικατάστασης παλαιών εγκαταστάσεων και συσκευών µε ενεργειακά
αποδοτικότερες φυσικού αερίου. Το ΦΑ πλεονεκτεί έναντι κόστους σε σχέση µε
τα συµβατικά καύσιµα έως και 30% και εµφανίζει µεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη
στη καταπολέµηση εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων και πτητικών
οργανικών ενώσεων. Στη πράσινη βίβλο της ΕΕ το ΦΑ αναφέρεται σαν ένα από
τα εναλλακτικά καύσιµα όπου τα κράτη µέλη καλούνται να πετύχουν το στόχο
του 20% το 2020.
Στον οικιακό τοµέα αναµένεται να έχουµε εξοικονόµηση το έτος:
2010: 230 GWh και το
2016: 360 GWh
Συνολικό κόστος υλοποίησης µέτρου εκτιµάται σε 90εκ. Ευρώ.
• Ισχύει η υποχρεωτική εφαρµογή χρήσης του ΦΑ στο δηµόσιο τοµέα.
• ∆ιαρκώς αυξανόµενη ζήτηση του ΦΑ σε όλους τους τοµείς.
• Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν3296/2004, στις εκπτώσεις δαπανών από το
εισόδηµα φορολογούµενου συµπεριλαµβάνεται «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίµου από
πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου,
ηλιοθερµικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το ποσό που αφαιρείται δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) Ευρώ.
• Άµεση εφαρµογή: 2008 - 2016
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Τίτλος Μέτρου ∆3.

Ενεργειακή σήµανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης
•
Ενηµέρωση και Υποχρεωτικά µέτρα Παροχής Πληροφοριών
•
Θεσµικό, εφαρµογή των:
•
Π.∆. 180/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 114/1994) «Γενικό πλαίσιο Για την ενεργειακή
•
•
•
•

Κατηγορία

•
•
•
•

•
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

σήµανση στις οικιακές συσκευές»
ΚΥΑ ∆6/Β/12915/21.7.04 (Φ.Ε.Κ Β 1144/2004) «Ενεργειακή σήµανση οικιακών
ψυγείων και καταψυκτών και ο συνδυασµός τους»
ΚΥΑ ∆6/Β/7312/23.4.97 (Φ.Ε.Κ. Β 386/1997) «Ενεργειακή σήµανση οικιακών
πλυντηρίων»
ΚΥΑ ∆6/Β/3972/2.4.96 (Φ.Ε.Κ. Β 247/1996) «Ενεργειακή σήµανση οικιακών
στεγνωτήριων»
ΚΥΑ ∆6/Β/9142/23.4.97 (Φ.Ε.Κ. Β 386/1997) «Ενεργειακή σήµανση οικιακών
πλυντηρίων και στεγνωτήριων»
ΚΥΑ ∆6/Β/10200/29.5.98 (Φ.Ε.Κ. Β 591/1998) «Ενεργειακή σήµανση οικιακών
πλυντηρίων πιάτων»
ΚΥΑ ∆6/Β/13897/15.9.99 (Φ.Ε.Κ. Β 1792/1999) «Ενεργειακή σήµανση
λαµπτήρων»
ΚΥΑ ∆6/Β/3155/24.2.03 (Φ.Ε.Κ. Β 266/2003) «Ενεργειακή σήµανση
κλιµατιστικών»

N. 1797/88 (Φ.E.K. 164/A/88) "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"
Π.∆. 173/90 (Φ.E.K. 62/A/90) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου"

Εθνικό επίπεδο
•
Ευρύ κοινό
•
Οικιακός
•
∆ηµόσιος και τριτογενής τοµέας
Ενηµέρωση των καταναλωτών για τα οικονοµικά οφέλη της σήµανσης ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών και ενεργειακού εξοπλισµού:
• Περαιτέρω δράσεις για συστηµατική ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού µε
στόχο την επικράτηση συσκευών µε τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση (A, A+,
A++)
o
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (οικιακός τοµέας)
o
Λαµπτήρες (κτίρια όλων των τοµέων)
o
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.α. (τριτογενής/ ιδιωτικός,
δηµόσιος )
o
Κλιµατιστικά (σε όλους τους τοµείς)
o
Η/Μ συστήµατα θέρµανσης και ψύξης - Απαιτήσεις ελάχιστης
ενεργειακής απόδοσης (τριτογενής/ιδιωτικός, δηµόσιος)
•
Ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού για την εφαρµογή του µέτρου
Στόχος του µέτρου είναι η επικράτηση συσκευών µε τη µέγιστη ενεργειακή
απόδοση, αναµένεται το:
2010: 5% Εξοικονόµηση ενέργειας και
2016: 15% Εξοικονόµηση ενέργειας
•

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

Η εξοικονόµηση που προκύπτει από την επικράτηση οικιακών συσκευών µε
ανώτερη ενεργειακή κλάση το έτος:
2010: 340 GWh
2016: 600 GWh
• Η εξοικονόµηση που προκύπτει από την επικράτηση λαµπτήρων στον οικιακό
τοµέα µε ανώτερη ενεργειακή κλάση το έτος:
2010: 200 GWh
2016: 500 GWh
• Συνολικό κόστος υλοποίησης µέτρου για την επικράτηση οικιακών συσκευών
και λαµπτήρων βελτιωµένης απόδοσης εκτιµάται περίπου σε 380εκ.ΕΥΡΩ
• Η εξοικονόµηση που προκύπτει από την επικράτηση συσκευών µε ανώτερη
ενεργειακή κλάση στον Τριτογενή τοµέα είναι:
2010: 145 GWh
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Τίτλος Μέτρου ∆3.

Ενεργειακή σήµανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης
2016: 760 GWh
• Η εξοικονόµηση που προκύπτει από την επικράτηση λαµπτήρων στον µε
ανώτερη ενεργειακή κλάση Τριτογενή τοµέα είναι:
2010: 310 GWh
2016: 866 GWh
• Συνολικό κόστος υλοποίησης µέτρου για την επικράτηση συσκευών και
λαµπτήρων βελτιωµένης απόδοσης στο τριτογενή τοµέα εκτιµάται περίπου σε
1,2δισ. ΕΥΡΩ
•

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

•
•

Τίτλος Μέτρου ∆4.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Το µέτρο της ενεργειακής σήµανσης υφίσταται σε όλες τις κατηγορίες
συσκευών, εξοπλισµού και λαµπτήρων όπου το προβλέπει η σχετική εθνική
νοµοθεσία.
Η διείσδυση των συσκευών και λαµπτήρων βελτιωµένης ενεργειακής
απόδοσης παραµένει χαµηλή.
Άµεση εφαρµογή σε όλη την περίοδο 2008 - 2016

Εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στο τριτογενή και
δηµόσιο τοµέα
• Θεσµικό/Κανονιστικό (απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση)
o
Μηχανισµός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
o
∆ηµόσιος τοµέας. Υποδειγµατικός ρόλος του ∆ηµοσίου τοµέα,
ΦΕΚ 880/19 Αυγούστου 1998 /Αριθµ. 21475/4707 άρθρο 8.
Εθνικό επίπεδο
• Υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα κτίρια του δηµοσίου τοµέα
• Κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1000 m2.
• Έκδοση προτύπου διαδικασιών για το ΣΕ∆
Το σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης στηρίζεται στην αρχή: Σχεδιάζω, εφαρµόζω,
ελέγχω, ενεργώ.
•
•
•
•

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

•
•
•
•
•
•

Το ΣΕ∆ σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει:
Τεκµηριωµένο τρόπο εφαρµογής του ΣΕ∆
Εφαρµογή συνεχούς διεργασίας σχεδιασµού ώστε να καθορίζονται οι κρίσιµοι
παράµετροι – δείκτες που αφορούν την ενεργειακή επίδοση του κτιρίου
∆ηµιουργία της κατάλληλης δοµής, επιλογή ενεργειακού υπευθύνου κατανοµή
υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων
∆ηµιουργία και διατήρηση αρχείου ενεργειακών στοιχείων, στόχων και δεικτών.
Ενεργειακή Επιθεώρηση.
Χρονικός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός των αναγκαίων επεµβάσεων
ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας, εξασφάλιση πόρων.
Εκπαίδευση / ενηµέρωση των εργαζοµένων σε θέµατα ενεργειακής
αποδοτικότητας
Αξιολόγηση των διεργασιών και των λειτουργιών του ΣΕ∆.
Ανασκόπηση και εφαρµογή ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΕ∆.

• Υποχρεωτική εφαρµογή στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
Κίνητρα
•
Επιχορηγήσεις
•
∆άνεια (χαµηλότοκα ή /και επιδοτούµενα)

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση

Αναµένεται ότι η εφαρµογή του µέτρου θα επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι
και 5% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας κατά µέσο όρο
σε κάθε κτίριο.
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι το:
2010: 150 GWh
2016: 1000 GWh
Το συνολικό κόστος εφαρµογής του µέτρου χρήζει µελέτης
•
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του µέτρου εµπίπτει στις αρµοδιότητες του
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Τίτλος Μέτρου ∆4.
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου ∆5.

Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στο τριτογενή και
δηµόσιο τοµέα
φορέα µε βάση το άρθρο 4 παρ. 4 της οδηγίας 2006/32/EK
•
Για το δηµόσιο τοµέα ισχύει η σχετική νοµοθεσία ΦΕΚ 880/19 -08-1998, αλλά
δεν παρακολουθείται και δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης εποπτικού φορέα.
•
Για τον ιδιωτικό τοµέα εφαρµόζονται περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης
όπως: ISO 14000, EMAS, Εσωτερικό EMS, HACCP. Στα συστήµατα αυτά ένα
τµήµα µπορεί να αφορά την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου. Η επικέντρωση
και περαιτέρω επέκταση του θα µπορούσε να εφαρµοστεί άµεσα σε αυτά τα
κτίρια.
•
Άµεση εφαρµογή του µέτρου

Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από
Τρίτους (ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συµπράξεων
∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)
• Θεσµικό (απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση)
• Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
o Συµβάσεις Ενεργειακής απόδοσης (EPC/ Energy performance
Contracting)
o Συµπράξεις
o ∆ηµόσιες Προµήθειες Βασισµένες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
o Μαζική Αγορά/ Προµήθεια Τεχνολογίας
Εθνικό Επίπεδο
Κτίρια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
• ∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου για ΧΑΤ και για θέµατα λειτουργίας των
Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) και ρύθµιση του υφιστάµενου
πλαισίου για Σ∆ΙΤ
• ∆ιαδικασία υλοποίησης ΣΕΑ:
• Καταγραφή και προσδιορισµός βάσης αναφοράς για τις ενεργειακές καταναλώσεις
• Καθορισµός µεγεθών εξοικονόµησης ενέργειας
• Επιλογή επεµβάσεων για την αναβάθµιση κτιριακού κελύφους, Η/Μ
•

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

•
•
•

•
•
Αποτελεσµατικότητα

•
•
•
•

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

•

εγκαταστάσεων και εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ
Σύναψη σύµβασης Εγγυηµένης Ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόµησης και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) µε µεσοπρόθεσµη διάρκεια 5-15 ετών
Υλοποίηση ενεργειακών µέτρων / επεµβάσεων
Συντήρηση και λειτουργία των ενεργειακών επεµβάσεων και παρακολούθηση της
απόδοσης της ΣΕΑ
Παραχώρηση του εξοπλισµού στον χρήστη µετά το πέρας της σύµβασης

•
Οικονοµικά κίνητρα
Επιχορηγήσεις, προς όφελος του δηµοσίου ή του ιδιώτη, µέσω των Εταιρειών
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) για την προµήθεια του εξοπλισµού
Ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη των δύο µερών (ΕΕΥ και χρήστηςιδιοκτήτης)
Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και ανάληψη του κόστους επένδυσης
από την ΕΕΥ
Όφελος για την ΕΕΥ και τον χρήστη από την υπεραπόδοση των ενεργειακών
επεµβάσεων
Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού, βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων και
ενσωµάτωση κόστους συντήρησης στη ΣΕΑ
Επαναληψιµότητα και οµαδοποίηση των προτεινόµενων ενεργειακών
επεµβάσεων
Αναµένεται 20%-30% εξοικονόµηση ενέργειας και ΑΠΕ ανά ΣΕΑ και χρόνος
απόσβεσης 3-10 έτη ανάλογα µε το µέγεθος-κόστος των ενεργειακών
επεµβάσεων
Ο υπολογισµός της ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας και της παραγόµενης
ΑΠΕ θα βασίζεται στο πλήθος των συµβάσεων που θα υλοποιηθούν. Για τον
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Τίτλος Μέτρου ∆5.

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου ∆6.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από
Τρίτους (ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συµπράξεων
∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)
προσδιορισµό και την πιστοποίηση του ενεργειακού αποτελέσµατος απαιτείται
η εφαρµογή του άρθρου 8 της οδηγίας. Αυτό εµπίπτει στις αρµοδιότητες του
φορέα που θα συσταθεί µε βάση το άρθρο 4 παρ. 4 της οδηγίας 2006/32/EK
• Μη καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΥ
• Άµεση εφαρµογή µετά την εφαρµογή του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου
• Σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής τη ς οδηγίας 2008 - 2016

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων µετρητών στους καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
• Ενηµέρωση και Υποχρεωτικά µέτρα Παροχής Πληροφοριών
• Ενεργειακές υπηρεσίες για εξοικονόµηση ενέργειας
• Κανονιστικό: ΦΕΚ Β 82/27-01-2006 «Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου»
Εθνικό Επίπεδο
• Κτίρια (οικιακός και τριτογενής τοµέας)
• Βιοµηχανία
• Η χρήση ηλεκτρονικών µετρητών της ωριαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας αφορά στην αποτελεσµατική συλλογή της απαραίτητης
πληροφορίας σχετικά µε την καταναλωτική συµπεριφορά των βιοµηχανικών,
εµπορικών και οικιακών καταναλωτών, µε σκοπό την αποτελεσµατική
εισαγωγή οικονοµικών ή άλλων κινήτρων για την ορθολογική οργάνωση της
καταναλωτικής συµπεριφοράς τους.
• Εγκατάσταση ηλεκτρονικών µετρητών από τους ενεργειακούς παρόχους, µε
ικανότητα χρονοµέτρησης και τηλεµετάδοσης, άµεση αποτύπωση της
ενεργειακής συµπεριφοράς των καταναλωτών µε στόχο την καλύτερη
ενηµέρωση τους .
• Εγκατάσταση έξυπνων µετρητών που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την
ενέργεια που καταναλώνεται, τις εκποµπές των αερίων του διοξειδίου του
άνθρακα που παράγουν, αλλά και την κατανάλωση που έχει η κάθε συσκευή.
Οι ενδείξεις/πληροφορίες παρέχονται µέσω συσκευών τοποθετηµένων δίπλα
στον ηλεκτρονικό µετρητή, ή αποστέλλονται στις συσκευές τηλεοράσεων, σε
κινητά τηλέφωνα ή σε προσωπικούς υπολογιστές.
∆ράσεις
• Εγκατάσταση ηλεκτρονικών ή/και έξυπνων µετρητών και αναλυτικοί
λογαριασµοί από τους παρόχους:
- Σε όλα τα νέα κτίρια
- Σταδιακή εφαρµογή στα υφιστάµενα κτίρια
• Εστιασµένες εκστρατείες παροχής πληροφόρησης για εξοικονόµηση και
ορθολογική χρήση της ενέργειας στους καταναλωτές µέσω αναλυτικών
λογαριασµών (informative billing).
Η εξοικονόµηση της ενέργειας µέσω της ενηµέρωσης αναµένεται να φτάσει έως και
2% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης στον οικιακό, τριτογενή και δηµόσιο
τοµέα.
Για τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας απαιτείται η εφαρµογή
τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που θα
επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του µέτρου. Αυτό
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του φορέα µε βάση το άρθρο 4 παρ. 4 της οδηγίας
2006/32/EK.
Εξοικονόµηση το 2010 εκτιµάται σε 80 GWh.
Εξοικονόµηση το 2016 εκτιµάται σε 800 GWh.
Με βάση το ΦΕΚ Β 82/27-01-2006 οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να
αντικαταστήσουν τους αναλογικούς µετρητές µε ψηφιακούς.
Άµεση εφαρµογή, έως το 2016 να έχει εγκατασταθεί το σύνολο των αναλογικών
µετρητών.
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Προώθηση
συστηµάτων
Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού
και
Θερµότητας (ΣΗΘ) και τηλεθέρµανσης
•
Θεσµικό (απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση)
•
Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
• Συµπράξεις Ιδιωτικού δηµόσιου τοµέα
• ∆ηµόσιες Προµήθειες Βασισµένες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Κατηγορία
• Εγγύηση συµβάσεων Εξοικονόµησης ενέργειας
• Χρηµατοδότηση µέσω τρίτων
• Συµβάσεις Ενεργειακής απόδοσης (EPC/ Energy performance
Contracting)
Εθνικό επίπεδο
Περιοχή Εφαρµογής
•
Οικιακός τοµέας
•
Τριτογενής τοµέας
Οµάδα Στόχευσης
•
∆ηµόσιος τοµέας
•
Βιοµηχανικός τοµέας
•
Νοµοθετική ρύθµιση για την εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/08/ΕΚ
•
Νοµοθετική ρύθµιση για τον προσδιορισµό των προδιαγραφών για
την ένταξη µονάδων ΣΗΘ και δικτύων τηλεθέρµανσης στις υπό
ένταξη περιοχές στο σχέδιο πόλης.
•
Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής κινήτρων για
εφαρµογές ΣΗΘ στους τριτογενή, δηµόσιο και βιοµηχανικό τοµείς.
•
Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής κινήτρων για
εφαρµογές τηλεθέρµανσης από νέους σταθµούς συµπαραγωγής
ανεξάρτητων παραγωγών µε καύσιµο φυσικό αέριο ή υγραέριο.
•
Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής κινήτρων για
εφαρµογές µικρής συµπαραγωγής σε κτίρια του οικιακού τοµέα µε
Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ
καύσιµο φυσικό αέριο.
•
Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής κινήτρων για
εφαρµογές ΣΗΘ σε θέσεις µε εκµεταλλεύσιµα προϊόντα βιοµάζας.
•
Παροχή κινήτρων για εφαρµογές ΣΗΘ µε καύσιµο βιοαέριο.
•
Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε συνδυασµό µε
γεωθερµία
•
Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον αγροτικό τοµέα (π.χ.
Θερµοκήπια, ξηραντήρια, κλπ)
•
Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε συνδυασµό και µε την
λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης κυρίως στις νησιωτικές περιοχές
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας µε την περαιτέρω διείσδυση της
Αποτελεσµατικότητα
ΣΗΘ θα ανέλθει σε ποσοστό 10% της συνολικής θερµικής κατανάλωσης
ενέργειας της χώρας
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση από τηλεθέρµανση το
2010: 180 GWh και
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το 2016: 823 GWh
Κόστος υλοποίησης (τηλεθέρµανσης) εκτιµάται περίπου σε 240εκ.ΕΥΡΩ
2010 και 2016
Τίτλος Μέτρου ∆7.

•

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

•
•

Σήµερα λειτουργούν 28 σταθµοί ΣΗΘ σε όλη τη χώρα κυρίως σε
µεγάλες βιοµηχανίες µε συνολική εγκατεστηµένη θερµική ισχύ
786,8ΜWth και 232 ΜWel16
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις έχουν επιδοτηθεί από τα
επιχειρησιακά προγράµµατα ενέργειας.
Για την ένταξη νέων και περισσότερων εγκαταστάσεων ΣΗΘ είναι

16

Εκτίµηση Του Εθνικού ∆υναµικού της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας στην Ελλάδα Μελέτη ΥΠΑΝ- ΚΑΠΕ
Αύγουστος 2007
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Τίτλος Μέτρου ∆7.

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Προώθηση
συστηµάτων
Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού
και
Θερµότητας (ΣΗΘ) και τηλεθέρµανσης
αναγκαία η επιδότηση από το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 του 4ου πλαισίου στήριξης και τον
αναπτυξιακό νόµο.
•
Άµεση εφαρµογή για περαιτέρω διείσδυση έως το τέλος της περιόδου
2016

72

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Σ∆ΕΑ 1

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Οικιακός Τοµέας
Τα κυριότερα µέτρα του οικιακού τοµέα αφορούν κυρίως την αναβάθµιση του κτιριακού
κελύφους, την αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης καθώς και την περαιτέρω διείσδυση των
θερµικών ηλιακών συστηµάτων. Για την εφαρµογή των µέτρων προτείνονται κίνητρα
οικονοµικά, φοροελαφρύνσεις και ρυθµίσεις διαχειριστικού και κανονιστικού χαρακτήρα.
Τίτλος Μέτρου Ο1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους κατοικίας
• Οικονοµικά κίνητρα
• Κανονιστικό -Ρύθµιση για την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης σχετικών
αδειών
Εθνικό επίπεδο
Προτεραιότητα σε δήµους µε πολεοδοµικά γραφεία
Υφιστάµενα κτίρια κατοικίας, κατά προτεραιότητα σε κτίρια κατασκευασµένα πριν
το 1980
• ∆ράσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 11 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ:
• Επιχορηγήσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης (∆ηµόσια Ενίσχυση)
• ∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)
Και επίσης:
• Φοροαπαλλαγές
• Ρύθµιση για την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης σχετικών αδειών
(διαδικασίες one stop- shop). Η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει την διαχείριση και
να συµβάλλει στην επίσπευση των διαδικασιών
Το µέτρο αφορά στην «Ενεργειακή Πρόσοψη», ήτοι στην ενεργειακή αναβάθµιση
κτιρίων κατοικίας σε επίπεδο κελύφους, όπως µόνωση κτιριακού κελύφους
(τοιχοποιία, δώµα κτλ) και αντικατάσταση µονών υαλοπινάκων µε διπλούς
βελτιωµένης θερµικής συµπεριφοράς.

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Βάσει ενεργειακών µελετών που έχουν εκπονηθεί από το ΚΑΠΕ, η εξοικονόµηση
ενέργειας αναµένεται να είναι 35% κατ’ ελάχιστο.
Αναµένεται η εφαρµογή του µέτρου σε 250.000 κατοικίες µέχρι το 2016. Η
Αναµενόµενη Ετήσια Εξοικονόµηση Ενέργειας είναι για το:
2010: 200 GWh
2016: 2000 GWh
Συνολικό κόστος υλοποίησης 1,7δις €
Το συνολικό ύψος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης θα είναι 340εκ.€ (20% ενίσχυση
στο ύψος της επένδυσης)
Σταδιακή εφαρµογή:
Αρχές του 2009: σε κτίρια κατασκευασµένα πριν το 1980
Αρχές του 2016: σε κτίρια κατασκευασµένα µεταξύ 1980-1990

73

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Σ∆ΕΑ 1

Τίτλος Μέτρου Ο2.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Οικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση συστηµάτων λεβήτων/καυστήρων
θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίρια
Οικονοµικά κίνητρα
Εθνικό επίπεδο
Υφιστάµενα κτίρια κατοικίας µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης
• Αντικατάσταση λεβήτων παλαιοτέρων των 15 ετών και µε βαθµό απόδοσης
µικρότερο του 75%.
• Εγκατάσταση θερµιδοµετρητών και συστήµατος αντιστάθµισης.
• Προηγούνται περιοχές που δεν προβλέπεται επέκταση του δικτύου Φ.Α. στην
επόµενη πενταετία.
• ∆εν εντάσσονται περιοχές µε δίκτυο Φ.Α.
∆ράσεις:
•
Εκστρατείες Ενηµέρωσης
•
Φοροαπαλλαγές
•
∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου Ο3.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Η εξοικονόµηση ενέργειας αναµένεται να είναι της τάξεως του 15%.
2010: 300 GWh
2016: 900 GWh
Συνολικό κόστος υλοποίησης 800 εκ. €
Το συνολικό ύψος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης θα είναι 160εκ.€ (20% ενίσχυση
στο ύψος της επένδυσης)
Σταδιακή εφαρµογή από το 2009 έως το 2016

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε
νέα κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των
(ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε κτίρια κατοικίας
•
Νοµοθετική ρύθµιση
•
Οικονοµικά κίνητρα
Εθνικό Επίπεδο
• Υποχρεωτικά στα νέα κτίρια κατοικίας στην ηπειρωτική Ελλάδα άνω των
1000 m2 και άνω των 500 m2 για την νησιωτική Ελλάδα
• Προαιρετικά σε όλα τα κτίρια του οικιακού τοµέα
• Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών
ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας. Έλεγχος ποιότητας
εγκατάστασης και απόδοσης συστήµατος από διαπιστευµένο φορέα
• Ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε
νέα κτίρια άνω των 1000 m2 µε κάλυψη του ετήσιου φορτίου τουλάχιστον
70% για τις κλιµατικές ζώνες (Α, Β) και 55% για τις κλιµατικές ζώνες (Γ, ∆)
και επιπλέον εξέταση για πιθανή εφαρµογή θέρµανσης ή/και ψύξης
• ∆ράσεις προώθησης για περαιτέρω διείσδυση ΘΗΣ για παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης και θέρµανση /ψύξη στον οικιακό τοµέα.
Οικονοµικά κίνητρα:
• Επιχορηγήσεις (∆ηµόσια Ενίσχυση)
Προτείνεται η επιδότηση των κλασικών εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για
παρασκευή ζεστού νερού χρήσης µε 15 €/MWh. Η επιδότηση για εγκαταστάσεις
συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού ή/και θέρµανσης χώρων προτείνεται να είναι 30
€/MWh. Ο υπολογισµός των MWh που αποδίδει το ηλιακό σύστηµα και για τις δύο
περιπτώσεις αφορά περίοδο ίση µε 15 χρόνια. Με βάση τα παραπάνω, ένα κλασικό
ηλιακό σύστηµα που αποδίδει 0,5 MWh/m2 ανά έτος θα έχει επιδότηση ίση µε 0,5
MWh/m2/έτος x 15 έτη x 15 €/MWh = 112,5 €/m2, ποσό που αντιστοιχεί περίπου
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Τίτλος Μέτρου Ο3.

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε
νέα κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των
(ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε κτίρια κατοικίας
•

•
Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου Ο4.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κοινωνικής κατοικίας
•
Θεσµικό/ Κανονιστικό
•
Οικονοµικά κίνητρα
Εθνικό Επίπεδο (όπου υπάρχουν κοινωνικοί οικισµοί ( π.χ. Οργανισµός Εργατικής
Κατοικίας, ΟΕΚ) κτίρια κατασκευασµένα προ του 1980.
Κτίρια κοινωνικών κατοικιών

•

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

στο 30% του κόστους του εγκατεστηµένου ηλιακού συστήµατος.

Μείωση ΦΠΑ (από 19% σε 10%) κατά παρόµοιο τρόπο όπως ισχύει για την
αγορά ΦΑ και ηλεκτρικής ενέργειας (µετά το 2010 θα αφορά προϊόντα και
υπηρεσίες που συνδέονται µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια όπως
πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ΕΕ)
∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)

Η χρήση ΘΗΣ υποκαθιστά κατά 50% - 100% τα συµβατικά καύσιµα και τον
ηλεκτρισµό ανάλογα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής, το προς
κάλυψη φορτίο και τη θέση του κτιρίου.
•
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι:
•
2010: 180 GWh
•
2016: 540 GWh
•
Συνολικό κόστος υλοποίησης 450 εκ. €
•
Το συνολικό ύψος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης εκτιµάται σε 135εκ.€
•
Σήµερα το 27% των κτιρίων (3.000.000 τ.µ.) έχουν εγκατεστηµένα
συστήµατα ΘΗΣ.
•
Η περαιτέρω διείσδυση στον οικιακό τοµέα µε την εφαρµογή του µέτρου των
κινήτρων από το 2009 µπορεί να επεκταθεί χρονικά έως την κάλυψη του
80% των υφιστάµενων κατοικιών
•
Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα
κτίρια θα έχει σταδιακή εφαρµογή:
•
2009 µέχρι τέλος 2010: σε κτίρια άνω των 1000 m2 για την ηπειρωτική
Ελλάδα και άνω των 500 m2 για την νησιωτική Ελλάδα
•
2012: σε κτίρια άνω των 500 m2 για την ηπειρωτική Ελλάδα και σε όλα τα
κτίρια της νησιωτικής Ελλάδας
•
2016: σε όλα τα κτίρια

•
Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Νοµοθετική ρύθµιση, για την αναβάθµιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ
εγκαταστάσεων, µε την αποδοχή της πλειοψηφίας των ενοίκων
Οικονοµικά κίνητρα:
• Χρηµατοδοτήσεις (ΟΕΚ: διαχειριστικός φορέας για την παρακολούθηση
και υλοποίηση του µέτρου) µέσω της ίδρυσης ειδικού ταµείου
• ∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)

Η εξοικονόµηση ενέργειας αναµένεται να είναι της τάξεως του 50% λαµβάνοντας
υπόψη την αναβάθµιση του κελύφους (τοποθέτηση µόνωσης στην εξωτερική
τοιχοποιία, στη φέρουσα κατασκευή, αντικατάσταση µονών υαλοπινάκων µε
διπλούς βελτιωµένης θερµικής συµπεριφοράς και συστήµατα σκιασµού) και των
Η/Μ εγκαταστάσεων.
Απαιτείται ολοκληρωµένη µελέτη για να υπολογιστεί η εξοικονόµηση ενέργειας και
το κόστος επένδυσης µε βάση το υπάρχον κτιριακό απόθεµα του κοινωνικών
κατοικιών σε εθνικό επίπεδο.
Στην υφιστάµενη κατάσταση ο ρυθµός ανακαινίσεων του κτιριακού αποθέµατος
είναι χαµηλός.
Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει τα εξής:
2012: αναβάθµιση στο 10% των κτιρίων
2016: αναβάθµιση στο 40% των κτιρίων

75

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Σ∆ΕΑ 1

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ / Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο τριτογενής τοµέας εξετάζεται χωριστά για τον ιδιωτικό και το δηµόσιο και προτείνονται
διαφορετικά µέτρα.

Τριτογενής / Ιδιωτικός Τοµέας
Ο Τριτογενής και ιδιαίτερα ο ιδιωτικός είναι ο πλέον ταχύτατα ανερχόµενος τοµέας και ως εκ
τούτου και ενεργειακά. Τα περιθώρια ενεργειακής βελτίωσης είναι µεγάλα και τα µέτρα που
προτείνονται είναι η υποχρεωτική εγκατάσταση θερµικών ηλιακών συστηµάτων και η
προώθηση εθελοντικών συµφωνιών.
Τίτλος Μέτρου Τ1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων στον
τριτογενή τοµέα σε κτίρια άνω των 1000m2
Οικονοµικά κίνητρα
Εθνικό Επίπεδο
Κτιριακές εγκαταστάσεις του τριτογενή τοµέα
• Ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ σε κτίρια άνω των 1000 τµ. για την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης και εξέταση για θέρµανση ή/και ψύξη
• Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών
ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας.
• Έλεγχος ποιότητας εγκατάστασης και απόδοσης συστήµατος από
διαπιστευµένο φορέα
• Ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µε
κάλυψη του ετήσιου φορτίου τουλάχιστον 70% για τις κλιµατικές ζώνες Α, Β και
55% για την κλιµατική ζώνη Γ και επιπλέον εξέταση για πιθανή εφαρµογή
θέρµανσης ή/και ψύξης
Οικονοµικά κίνητρα:
• Επιχορηγήσεις (∆ηµόσια Ενίσχυση)

•

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Προτείνεται η επιδότηση των κλασικών εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για
παρασκευή ζεστού νερού χρήσης µε 15 €/MWh. Η επιδότηση για εγκαταστάσεις
συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού ή/και θέρµανσης χώρων προτείνεται να είναι 30
€/MWh. Ο υπολογισµός των MWh που αποδίδει το ηλιακό σύστηµα και για τις δύο
περιπτώσεις αφορά περίοδο ίση µε 15 χρόνια. Με βάση τα παραπάνω, ένα κλασικό
ηλιακό σύστηµα που αποδίδει 0,5 MWh/m2 ανά έτος θα έχει επιδότηση ίση µε 0,5
MWh/m2/έτος x 15 έτη x 15 €/MWh = 112,5 €/m2, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο
30% του κόστους του εγκατεστηµένου ηλιακού συστήµατος.

Μείωση ΦΠΑ (από 19% σε 10%) κατά παρόµοιο τρόπο όπως ισχύει για την
αγορά ΦΑ και ηλεκτρικής ενέργειας (µετά το 2010 θα αφορά προϊόντα και
υπηρεσίες που συνδέονται µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια όπως
πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ΕΕ)
• ∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)
Η χρήση κεντρικών ΘΗΣ υποκαθιστά κατά 50% - 100% τα συµβατικά καύσιµα και
τον ηλεκτρισµό ανάλογα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής, το προς
κάλυψη φορτίο και τη θέση του κτιρίου.
•
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι:
•
2010: 10 GWh
•
2016: 250 GWh
•
Συνολικό κόστος υλοποίησης 400 εκ. €
Σταδιακή εφαρµογή του µέτρου από το 2009 έως το 2016
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Τίτλος Μέτρου Τ2.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για επεµβάσεις
αναβάθµισης σε κτίρια του τριτογενή τοµέα
•
Μηχανισµοί Βελτιώσης της Ενεργειακής Απόδοσης
Εθελοντικές συµφωνίες για εξοικονόµηση ενέργειας
Εθνικό Επίπεδο
Κτιριακές εγκαταστάσεις του τριτογενή τοµέα

ενεργειακής

Περιγραφή Προγράµµατος Εθελοντικής Συµφωνίας:
Πυρήνας του προγράµµατος είναι το Σχέδιο ∆ράσης. Το σχέδιο δράσης θα
περιλαµβάνει τους στόχους, τον εθνικό φορέα διαχείρισης, τις διαδικασίες επιλογής
µελών, τα οφέλη και τα κίνητρα (εκτός επιδοτήσεων), µε το οποίο τα µέλη του
προγράµµατος δεσµεύονται να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για να µειώσουν την
ενεργειακή κατανάλωση. Ο συµµετέχων προσδιορίζει τους τοµείς παραγωγής και
τα συστήµατα στα οποία το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί. Ο σκοπός της δέσµευσης
είναι ευέλικτος, και µπορεί να περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση ή να
επεκτείνεται σε όλους τους τοµείς παραγωγής της εταιρίας. Τα µέλη, θα λάβουν
βοήθεια, συµβουλές και τεχνική υποστήριξη από το Εθνικό φορέα διαχείρισης στον
προσδιορισµό και την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης. Οι συµµετέχοντες θα
πρέπει να:
•
∆ιατηρήσουν ή να βελτιώσουν τόσο την αξιοπιστία όσο και την
ποιότητα των υπηρεσιών των συστηµάτων που συµπεριλαµβάνονται
στο Σχέδιο ∆ράσης
•
Πραγµατοποιήσουν το µεγαλύτερο µέρος την τεχνικά και οικονοµικά
εφικτής εξοικονόµησης.
•
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα λάβουν δηµόσια αναγνώριση για την
προσφορά τους µέσω της διαφηµιστικής εκστρατείας του
προγράµµατος:
•
Τα µέλη θα µπορούν να χρησιµοποιούν το λογότυπο του
προγράµµατος, κοινοποιώντας µε τον τρόπο αυτό την ενεργειακή
εξοικονόµηση που επιτυγχάνει η εταιρία τους και την προσφορά τους
στο περιβάλλον συµβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της
εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση.
•
Η λίστα των µελών του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
ειδικής περιγραφής της προσφοράς στο πρόγραµµα, κοινοποιείται
ευρέως (διαφηµιστικά φυλλάδια, διαδίκτυο, κτλ)
•
Τα µέλη καλούνται να παρέχουν παράδειγµα µιας δηµοσιεύσιµης
παρέµβασης που θα κοινοποιηθεί σε εθνικό και η Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
•
Οι σχετικές δραστηριότητες των µελών θα µπορούν να
συµπεριληφθούν και σε άλλες προωθητικές δράσεις του
προγράµµατος
•
Θα βραβεύονται από το πρόγραµµα σε ιδιαίτερα καλά µέλη του σε
διάφορες κατηγορίες.
∆ράσεις:
• Ανάπτυξη Προγράµµατος εθελοντικών συµφωνιών βασισµένου στα ειδικά
ευρωπαϊκά προγράµµατα (π.χ. Greenbuilding, Greenlight κλπ)
• Σύσταση φορέα διαχείρισης που θα καθορίζει τους στόχους παρακολουθεί και
ελέγχει
• Εθελοντικές συµφωνίες για την εξοικονόµηση ενέργειας στον
κλιµατισµό(θέρµανση/ ψύξη /αερισµό), στον φωτισµό, λέβητες/ κλιβάνους,
εξοπλισµό γραφείου κ.α.
• Εθελοντικές συµφωνίες για τη µείωση ηλεκτρικού φορτίου τις ώρες αιχµής και
ανάπτυξη µηχανισµού κινήτρων και αντικινήτρων για περιόδους αυξηµένης
ζήτησης ισχύος για κτίρια άνω των 3500τµ.
Μπορεί να επιτευχθεί µείωση της ενεργειακής χρήσης σε ποσοστά από 20% έως
40%.
Ο υπολογισµός της ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας εξαρτάται από το πλήθος
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Τίτλος Μέτρου Τ2.
Εξοικονόµηση Ενέργειας το
2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για
αναβάθµισης σε κτίρια του τριτογενή τοµέα
των εθελοντικών συµφωνιών που θα υλοποιηθούν.

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

επεµβάσεις

ενεργειακής

Το µέτρο βρίσκεται σε εφαρµογή σε πιλοτική βάση, µε πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα. Με έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την κοινότητα, όπως είναι
Το εθελοντικό πρόγραµµα GreenBuilding (GBP)17 (ξεκίνησε το 2005 και στοχεύει
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του τριτογενή τοµέα στην
Ευρώπη. Επικεντρώνεται στην πραγµατοποίηση ενεργειακών επεµβάσεων
οικονοµικά αποδοτικών και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δηµόσια
αναγνώριση και προβολή σε οργανισµούς / επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν και είναι διατεθειµένοι να δεσµευτούν στην υιοθέτηση µέτρων
ενεργειακής αποδοτικότητας) και το Greenlight 18 (το Εθελοντικό Πρόγραµµα
GreenLight θεσπίστηκε το Φεβρουάριο του 2000 από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Ενέργειας & Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2000 – 2006
και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρήσεων για τις
δυνατότητες µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας φωτισµού. Στο πλαίσιο του
προγράµµατος, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιοι οργανισµοί δεσµεύτηκαν
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη µείωση της χρήσης ηλεκτρικής
ενέργειας για φωτισµό. Σηµαντικοί ευρωπαϊκοί και ελληνικοί φορείς, αεροπορικές
εταιρείες, καθώς και αεροδρόµια της Ισπανίας, της Ιταλίας και το Ελευθέριος
Βενιζέλος στην Ελλάδα, συµµετέχουν στο πρόγραµµα GreenLight. Στην Ελλάδα,
το GreenBuilding (GBP) και το GreenLight προωθούνται και συντονίζονται από το
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Εφαρµογή από το 2009 έως το 2016

17
18

http://www.cres.gr/greenbuilding/index.htm
www.eu-greenlight.org, http://www.cres.gr/kape/news/deltia/forma_greenlight.htm
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Τριτογενής / ∆ηµόσιος Τοµέας
Ο δηµόσιος τοµέας θα αποτελέσει το υπόδειγµα στην εφαρµογή µέτρων για την βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης όπως προβλέπεται και από την οδηγία. Για τον λόγο αυτό
προτείνεται η εφαρµογή τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών και συστηµάτων ΑΠΕ.
Παράλληλα, η χρήση κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες προκηρύξεων και
διαγωνισµών για της δηµόσιες προµήθειες κρίνεται αναγκαία.

Τίτλος Μέτρου ∆Μ1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων για την
κάλυψη ζεστού νερού χρήσης
•
Θεσµικό
•
Υποδειγµατικός ρόλος του δηµόσιου τοµέα
Εθνικό Επίπεδο
• Υφιστάµενα και νέα κτίρια άνω των 1000 m2
• Ιδιωτικά κτίρια τα οποία µισθώνονται από δηµόσιους φορείς
• Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ για την
κάλυψη ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια του δηµόσιου τοµέα, ενδεικτικά όπως:
o Νοσοκοµεία
o Αθλητικά κέντρα
o Κοινωφελή ιδρύµατα και όποιες άλλες χρήσεις κτιρίων χρήζουν αυξηµένης
κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
• Έλεγχος ποιότητας εγκατάστασης και απόδοσης συστήµατος από διαπιστευµένο
φορέα
Η χρήση κεντρικών ΘΗΣ υποκαθιστά κατά 50% - 100% τα συµβατικά καύσιµα και
τον ηλεκτρισµό ανάλογα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής, το προς
κάλυψη φορτίο και τη θέση του κτιρίου
•
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι:
2010: 2 GWh
2016: 50 GWh
•
Συνολικό κόστος υλοποίησης 100 εκ. €
Σταδιακή εφαρµογή:
2009 µέχρι τέλος 2012: σε κτίρια άνω των 1000 m2
2014: σε κτίρια άνω των 500 m2
2016: σε όλα τα κτίρια
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Τίτλος Μέτρου ∆Μ2.

Κατηγορία

Υποχρεωτικές διαδικασίες προµηθειών (για ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες και τεχνολογίες ΑΠΕ – green procurement) στα δηµόσια κτίρια
• Θεσµικό
Εφαρµόζεται το παρακάτω νοµοθετικό πλαίσιο:
•
N. 1797/88 (Φ.E.K. 164/A/88) "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"
•
Π.∆. 173/90 (Φ.E.K. 62/A/90) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου"
•

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη
ΒΕΑ

∆ράση

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2010 και
2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής
και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα
Τίτλος Μέτρου ∆Μ3.
Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης
Στοχευµένη
∆ράση
ΒΕΑ

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Υποδειγµατικός Ρόλος του ∆ηµόσιου Τοµέα

∆ηµόσιος τοµέας
Όλα τα ∆ηµόσια κτίρια
Συµπεριλαµβάνονται και τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία µισθώνονται από δηµόσιους
φορείς
∆ιαδικασία υλοποίησης:
• Καταγραφή και προσδιορισµός των αναγκών για τις προµήθειες υλικών
και εξοπλισµού
• Καθορισµός των προϊόντων (υλικά και εξοπλισµός) τα οποία
συµβάλλουν (άµεσα ή έµµεσα) στην εξοικονόµηση ενέργειας
• Πρόγραµµα δράσης για την αντικατάσταση των υφιστάµενων
ενεργοβόρων προϊόντων
• Υλοποίηση προµηθειών οι οποίες κρίνονται οικονοµικά και ενεργειακά
αποδεκτές και βασίζονται σε ώριµες τεχνολογίες και ΑΠΕ.
Εξαρτάται από τις ανάγκες που προκύπτουν µε βάση τον υφιστάµενο εξοπλισµό.
Λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι ο ∆ηµόσιος τοµέας είναι υπεύθυνος για το
10%-20% των δαπανών σε προµήθειες εξοπλισµού.
Χρήζει µελέτης

Εφαρµογή από το 2009 και διάρκεια για όλη την περίοδο έως και το 2016.

Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός δήµων
Μηχανισµοί Βελτιώσης της Ενεργειακής Απόδοσης
• Ενεργειακή επιθεώρηση
• Σχέδια (µελέτες ενεργειακού σχεδιασµού)
• Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στο κοινό
Όλοι οι ∆ήµοι
ΚΕ∆ΚΕ (συντονιστής), ∆ηµοτικές Αρχές
• Θέσπιση ενεργειακού γραφείου δήµου
• ∆ιορισµός ενεργειακού υπεύθυνου δήµου
• Ενεργειακή καταγραφή ∆ήµου
o Καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων και καταναλώσεων ανά καύσιµο δηµοτικών
o
o
•
•

κτιρίων
Καταγραφή ενεργειακών χαρακτηριστικών δηµοτικών κτιρίων (παλαιά /νέα)
Καταγραφή άλλων δηµοτικών ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. δηµοτικός
φωτισµός, καύσιµα για κίνηση οχηµάτων κ.ά)
Καταγραφή ηλεκτρικών καταναλώσεων

o
Στοχευµένες µελέτες για την κατανάλωση και ενεργειακή συµπεριφορά του
οικιακού τοµέα (ερωτηµατολόγια)
«Ενεργειακή ταυτότητα» δήµου (βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογίας)
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Τίτλος Μέτρου ∆Μ3.

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2010 και
2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση Εφαρµογής
και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου ∆Μ4.

Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός δήµων
Ενεργειακός σχεδιασµός δήµου που προδιαγράφει:
y Στοχοθετηµένη µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµου σε
επίπεδο δηµοτικών εγκαταστάσεων και διαδικασιών (βάσει στοιχείων
καταγραφής)
y Τεχνικές και διαδικαστικές λύσεις µε ποσοτικοποιηµένη µείωση ενεργειακής
κατανάλωσης
y Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση δράσεων
y ∆ηµιουργία γραφείου παροχής πληροφοριών για το κοινό
y ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης κοινού
y Εκπαίδευση υπαλλήλων σε θέµατα ενεργειακής συµπεριφοράς
y Ετήσια καταγραφή /απολογισµός ενεργειακών παρεµβάσεων και
επαναπροσδιορισµός «ενεργειακής ταυτότητας» δήµου
Η ενεργειακή καταγραφή και παρακολούθηση θα ενδυναµώσει όλες τις δράσεις που
θα υλοποιήσουν οι ∆ήµοι µέσα από άλλα µέτρα και θα συνεισφέρει σηµαντικά στην
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας την και επανεξέταση του Σ∆ΕΑ σε εθνικό
επίπεδο.
Χρήζει µελέτης
Άµεση εφαρµογή της πρώτης φάσης και εφαρµογή καθόλη τη διάρκεια έως το 2016

Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων
χαµηλής ενεργειακής απόδοσης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα
y Θεσµικό /κανονιστικό
Εφαρµογή κοινής υπουργικής απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/οικ.20168/(ΦΕΚ Β 1554
24.10.2006)
o Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
o Ενεργειακή επιθεώρηση
Σε όλη την επικράτεια
y Όλα τα κτίρια του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
y ∆ηµόσιες εγκαταστάσεις ( π.χ. αθλητικά κέντρα κλπ)
y Οδοφωτισµός και δηµόσιος φωτισµός
•
Ενεργειακή καταγραφή
•
Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων χαµηλής
ενεργειακής απόδοσης µε αντίστοιχα βελτιωµένης απόδοσης (λαµπτήρες,
στραγγαλιστικά πηνία, ανακλαστήρες κλπ)
•
Ετήσια καταγραφή /απολογισµός ενεργειακών παρεµβάσεων για τον φωτισµό
και επαναπροσδιορισµός του στόχου για περαιτέρω βελτίωση
Η Αντικατάσταση των λαµπτήρων πυράκτωσης µε συµπαγείς λαµπτήρες
φθορισµού ή άλλου τύπου οικονοµικής κατανάλωσης, που χρησιµοποιούν έως και
80% λιγότερη ενέργεια, έχουν σχεδόν 10πλάσιο χρόνο ζωής, επιφέρει σηµαντικά
και άµεσα αποτελέσµατα.
•
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι:
•
2010: 98 GWh
•
2016: 298 GWh
•
Συνολικό κόστος υλοποίησης 98 εκ. €
y Ισχύει η εφαρµογή, της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΑ ∆5ΗΛ/Β/ΟΙΚ.20168/2006 - ΦΕΚ 1554/Β'/24.10.2006 που προβλέπει την
αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού στα κτήρια του ∆ηµόσιου τοµέα στα
κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευοµένων φορέων
(ιδιόκτητα ή µισθωµένα). Στην ΥΑ ορίζεται η υποχρεωτική αντικατάσταση
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Τίτλος Μέτρου ∆Μ4.

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων
χαµηλής ενεργειακής απόδοσης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα
όλων των φωτιστικών σωµάτων που αποτελούνται από λαµπτήρες
πυρακτώσεως ή φθορισµού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της
Β, κατά την υπ' αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/οικ.20168/(ΦΕΚ Β 1554 24.10.2006)κοινής
υπουργικής απόφαση, µε λαµπτήρες φθορισµού κλάσης ενεργειακής
απόδοσης Α ή Β, εφοδιασµένους µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό
στραγγαλιστικό πηνίο, ηλεκτρονικού τύπου.
y Άµεση εφαρµογή σε όλη την περίοδο 2008 - 2016 µε στόχο την επικράτηση
λαµπτήρων µε τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση (A, A+, A++)
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Βιοµηχανία
Ο τοµέας της βιοµηχανίας έχει µικρή συνεισφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας και συµβαίνει
αυτό διότι οι ενεργοβόρες βιοµηχανίες δεν συµµετέχουν λόγω του ότι εµπίπτουν στην
οδηγίας της εµπορίας εκποµπών.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι διαχειριστικού
χαρακτήρα, εθελοντικών συµφωνιών και επίσης αφορούν εναλλακτικούς τρόπους
χρηµατοδότησης και παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Τίτλος Μέτρου Β1.

Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης
Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας το
2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής
∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στη βιοµηχανία
• Θεσµικό
• Οικονοµική ενίσχυση
• Μηχανισµός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
• Ενηµέρωση Εκπαίδευση ενεργειακών υπευθύνων
Εθνικό επίπεδο
Όλες οι βιοµηχανίες που εµπίπτουν στην οδηγία ESD
• Εφαρµογή σχετικού νοµοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει την
υποχρεωτική εφαρµογή ΣΕ∆ και θα καθορίζει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την εφαρµογή του.
• Κρατική επιχορήγηση για την εφαρµογή ΣΕ∆ και της ενεργειακής
επιθεώρησης για κάθε επιχείρηση.
Ένα σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης θα πρέπει να στηρίζεται στην
αρχή: Σχεδιάζω, εφαρµόζω, ελέγχω, ενεργώ.
Ένα ΣΕ∆ σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει:
• Τεκµηριωµένο τρόπο εφαρµογής του ΣΕ∆
• Εφαρµογή συνεχούς διεργασίας σχεδιασµού ώστε να
καθορίζονται οι κρίσιµοι παράµετροι – δείκτες που αφορούν
την ενεργειακή επίδοση της βιοµηχανίας
• ∆ηµιουργία της κατάλληλης δοµής, επιλογή ενεργειακού
υπευθύνου κατανοµή υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων
• ∆ηµιουργία και διατήρηση αρχείου ενεργειακών στοιχείων,
στοιχείων παραγωγής, στόχων και δεικτών.
• Ενεργειακή Επιθεώρηση
• Εκπαίδευση / ενηµέρωση των εργαζοµένων σε θέµατα
ενεργειακής αποδοτικότητας
• Αξιολόγηση των διεργασιών και των λειτουργιών του ΣΕ∆.
• Ανασκόπηση και εφαρµογή ενεργειών για τη βελτίωση του
ΣΕ∆.
Στόχος της εφαρµογής του µέτρου είναι η επίτευξη ποσοστού
εξοικονόµησης ενέργειας της τάξεως του 1% στο σύνολο της
βιοµηχανίας.
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας εκτιµάται σε:
2010: 30 GWh
2016: 200 GWh
Προτεινόµενος προϋπολογισµός:
Επιδότηση 10000€ ανά βιοµηχανία
10000 *1000βιοµηχανίες = 10.000.000 €
Το όφελος από την πλήρη εφαρµογή του µέτρου το 2016 θα είναι
περίπου 22εκ.€.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
µέτρου εµπίπτει στις αρµοδιότητες του φορέα που θα συσταθεί µε
βάση το άρθρο 4 παρ. 4 της οδηγίας 2006/32/EK

•

Αρκετές βιοµηχανίες έχουν εφαρµόσει περιβαλλοντικά
συστήµατα διαχείρισης όπως: ISO 14000, EMAS, Εσωτερικό
EMS, HACCP. Στα συστήµατα αυτά ένα τµήµα µπορεί να
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Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής
∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στη βιοµηχανία
αφορά την ενεργειακή διαχείριση της εγκατάστασης. Η
επικέντρωση και περαιτέρω επέκταση του θα µπορούσε να
εφαρµοστεί άµεσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
• Εφαρµογή από τα µέσα 2008 έως το 2016

Τίτλος Μέτρου Β1.

Τίτλος Μέτρου Β2.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας το
2010 και 2016

∆ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
στις ΒΙ.ΠΕ.
• Ενεργειακές Υπηρεσίες (outsourcing)
• Οικονοµική ενίσχυση
Εθνικό επίπεδο
Σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ.
• ∆ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
στις ΒΙ.ΠΕ.
Μέσω των Κ.Ε.Πε.∆ ΒΙ.ΠΕ θα πραγµατοποιείται συστηµατική
παρακολούθηση των ενεργειακών παραµέτρων των βιοµηχανιών, θα
καταρτίζονται ενεργειακά ισοζύγια και χάρτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, θα λειτουργεί On line παρακολούθηση των λειτουργιών, θα
υπάρχει
η
δυνατότητα
έκδοσης
πιστοποιητικών
ελέγχου
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής διαχείρισης, θα
πραγµατοποιούνται µελέτες σκοπιµότητας και θα υποστηρίζονται
ενεργειακές επενδύσεις σε επίπεδο βιοµηχανιών αλλά και στις ΒΙ.ΠΕ.
Πρόσθετες παρεχόµενες υπηρεσίες Κέντρου19
• Κρατική επιχορήγηση για την εγκατάσταση Κ.Ε.Πε.∆ ΒΙ.ΠΕ
Η εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως αναµένεται να είναι 1% στο
σύνολο της τελικής κατανάλωσης της βιοµηχανίας, λόγω της
συστηµατικής παρακολούθησης και της υλοποίησης στοχευµένων
δράσεων.
• Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας εκτιµάται σε:
2010: 20 GWh
2016: 100 GWh
• Το κόστος εγκατάστασης ενός κέντρου σε µία ΒΙ.ΠΕ. εκτιµάται σε
600.000€ και το κόστος λειτουργίας σε 200.000€ το έτος.
•

Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής
και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

•
•
•

Έχει εκπονηθεί ολοκληρωµένη µελέτη βιωσιµότητας για την ίδρυση
και συγκρότηση περιβαλλοντικού και ενεργειακού κέντρου για την
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.
Το µέτρο δύναται να εφαρµοστεί σταδιακά.
Οι πρώτες εφαρµογές θα µπορούσαν να είναι πιλοτικές. Σήµερα
λειτουργούν 25 ΒΙ.ΠΕ. σε ολόκληρη την χώρα.
Εφαρµογή του µέτρου µετά τα µέσα του 2008 και συνέχισης του
µέχρι το 2016.

19

Μελέτη ΥΠΑΝ – ΚΑΠΕ «Ίδρυση και συγκρότηση κέντρου περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης στην βιοµηχανική
περιοχή Θεσσαλονίκης» 2004
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Τίτλος Μέτρου Β3.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην βιοµηχανία
• Εθελοντικές Συµφωνίες
Εθνικό επίπεδο:
Εφαρµογη σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην εµπορία
ρύπων
Σε όλες τις βιοµηχανίες που δεν εµπίπτουν στην εµπορία ρύπων
• Ανάπτυξη Προγράµµατος εθελοντικών συµφωνιών βασισµένου στα ειδικά
ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Motor Challenge, Greenlight κλπ)
• Σύσταση φορέα διαχείρισης που θα καθορίζει τους στόχους
• Εθελοντικές συµφωνίες για την εξοικονόµηση ενέργειας στους

κινητήρες, στον φωτισµό, λέβητες/ κλιβάνους, βιοµηχανική ψύξη,
άλλο βιοµηχανικό εξοπλισµό.

Στοχευµένη ∆ράση
ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης

Πυρήνας του προγράµµατος είναι το Σχέδιο ∆ράσης. Το σχέδιο δράσης θα
περιλαµβάνει τους στόχους, τον εθνικό φορέα διαχείρισης, τις διαδικασίες
επιλογής µέλη, τα οφέλη και τα κίνητρα( εκτός επιδοτήσεων), µε το οποίο τα
µέλη του προγράµµατος δεσµεύονται να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για να
µειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση. Ο συµµετέχων προσδιορίζει τους τοµείς
παραγωγής και τα συστήµατα στα οποία το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί. Ο
σκοπός της δέσµευσης είναι ευέλικτος, και µπορεί να περιορίζεται σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση ή να επεκτείνεται σε όλους τους τοµείς παραγωγής
της εταιρίας. Τα µέλη, θα λάβουν βοήθεια, συµβουλές και τεχνική υποστήριξη
από το Εθνικό φορέα διαχείρισης στον προσδιορισµό και την υλοποίηση του
Σχεδίου ∆ράσης. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να:
• ∆ιατηρήσουν ή να βελτιώσουν τόσο την αξιοπιστία όσο και την ποιότητα των
υπηρεσιών των συστηµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ράσης
• Πραγµατοποιήσουν το µεγαλύτερο µέρος την τεχνικά και οικονοµικά εφικτής
εξοικονόµησης.
• Επιπλέον, οι εταιρίες θα λάβουν δηµόσια αναγνώριση για την προσφορά
τους µέσω της διαφηµιστικής εκστρατείας του προγράµµατος:
• Τα µέλη θα µπορούν να χρησιµοποιούν το λογότυπο του προγράµµατος,
κοινοποιώντας µε τον τρόπο αυτό την ενεργειακή εξοικονόµηση που
επιτυγχάνει η εταιρία τους και την προσφορά τους στο περιβάλλον
συµβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της εταιρικής και κοινωνικής
ευθύνης που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση.
• Η λίστα των µελών του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής
περιγραφής της προσφοράς στο πρόγραµµα, κοινοποιείται ευρέως
(διαφηµιστικά φυλλάδια, διαδίκτυο, κτλ)
• Τα µέλη καλούνται να παρέχουν παράδειγµα µιας δηµοσιεύσιµης
παρέµβασης που θα κοινοποιηθεί σε εθνικό και η Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Οι σχετικές δραστηριότητες των µελών θα µπορούν να συµπεριληφθούν και
σε άλλες προωθητικές δράσεις του προγράµµατος
• Θα βραβεύονται από το πρόγραµµα σε ιδιαίτερα καλά µέλη του σε διάφορες
κατηγορίες.
• Εθελοντικές συµφωνίες για τη µείωση ηλεκτρικού φορτίου τις ώρες αιχµής
και ανάπτυξη µηχανισµού κινήτρων και αντικινήτρων για περιόδους
αυξηµένης ζήτησης ισχύος.
• Με βάση την υπουργική απόφαση Α.Π ∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/715/8076 καθορίζονται
κίνητρα και αντικίνητρα για τον υποχρεωτικό περιορισµό ζήτησης ηλεκτρικής
ισχύος σε 6850 βιοµηχανικούς καταναλωτές κατά τον µήνα Ιούλιο.
Προτείνεται η επέκταση εφαρµογής της απόφασης, σε εθελοντική βάση, σε
όλους τους βιοµηχανικούς καταναλωτές
Εξοικονόµηση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας της τάξεως του 0,5% στο
σύνολο της τελικής κατανάλωσης της βιοµηχανίας. Στόχος είναι η σύναψη
εθελοντικών συµφωνιών για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας
που προέρχεται από την ορθολογική χρήση του υφιστάµενου παραγωγικού
εξοπλισµού και µέσω ενεργειακά αποδοτικότερου τεχνολογικού εξοπλισµού και
της αυτοµατοποίησης των βιοµηχανικών διαδικασιών.
2010: 20 GWh
2016: 100 GWh
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Τίτλος Μέτρου Β3.
Ενέργειας το 2010 και
2016

Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου Β4.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση
ΒΕΑ

20
21

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην βιοµηχανία
Το κόστος λειτουργίας και εφαρµογής του προγράµµατος θα ανέλθει σε 1 εκ €
έως το 2016
Το µέτρο βρίσκεται σε εφαρµογή σε πιλοτική βάση, µε πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα. Με έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την κοινότητα, όπως
είναι το Motor Challenge20 (εθελοντικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2003- µέσω του οποίου οι βιοµηχανίες δέχονται
βοήθεια για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των
ηλεκτροκινούµενων συστηµάτων τους) και το Greenlight 21 (το Εθελοντικό
Πρόγραµµα GreenLight θεσπίστηκε το Φεβρουάριο του 2000 από τη Γενική
∆ιεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο
2000 – 2006 και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού και των
επιχειρήσεων για τις δυνατότητες µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
φωτισµού. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιοι
οργανισµοί δεσµεύτηκαν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη µείωση της
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισµό. Σηµαντικοί ευρωπαϊκοί και ελληνικοί
φορείς, αεροπορικές εταιρείες, καθώς και αεροδρόµια της Ισπανίας, της Ιταλίας
και το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα, συµµετέχουν στο πρόγραµµα
GreenLight. Στην Ελλάδα, το Motor Challenge και το GreenLight προωθούνται
και συντονίζονται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Η εφαρµογή του σε µεγαλύτερη κλίµακα µπορεί να ξεκινήσει από τις αρχές του
2009 και να διαρκέσει έως 2016 περίοδο εφαρµογής του Σ∆ΕΑ για την επίτευξη
του στόχου.

Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης Ενέργειας
• Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί
• Χρηµατοδότηση Μέσω Τρίτων
• Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (EPC/Energy Performance Contracting)
• Ενεργειακές Υπηρεσίες outsourcing
Εθνικό επίπεδο
Βιοµηχανία
• ∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου για ΧΑΤ και για θέµατα λειτουργίας των
Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)
• Ανάπτυξη κατάλληλου συστήµατος αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης
ή/και διαπίστευσης ΕΕΥ
• ∆ιαδικασία υλοποίησης ΣΕΑ:
• Καταγραφή και προσδιορισµός βάσης αναφοράς για τις ενεργειακές
καταναλώσεις
• Καθορισµός µεγεθών εξοικονόµησης ενέργειας
• Επιλογή επεµβάσεων για την αναβάθµιση του παραγωγικού εξοπλισµού,
Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ Σύναψη σύµβασης
Εγγυηµένης Ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόµησης και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας) µε µεσοπρόθεσµη διάρκεια 5-15 ετών
• Υλοποίηση ενεργειακών µέτρων / επεµβάσεων
• Συντήρηση και λειτουργία των ενεργειακών επεµβάσεων και
παρακολούθηση της απόδοσης της ΣΕΑ
• Οικονοµικά κίνητρα:
Επιχορηγήσεις, προς όφελος του ιδιώτη, µέσω των Εταιρειών Ενεργειακών
Υπηρεσιών (ΕΕΥ) για την προµήθεια του εξοπλισµού

www.cres.gr/motorchallenge
www.eu-greenlight.org, http://www.cres.gr/kape/news/deltia/forma_greenlight.htm
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Τίτλος Μέτρου Β4.
Αποτελεσµατικότητα

Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης Ενέργειας
Εξοικονόµηση ενέργειας 2% στη συνολική κατανάλωση του βιοµηχανικού τοµέα
λόγω της εφαρµογής συγκεκριµένων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και
χρηµατοδότησης ενεργειακών επενδύσεων από τρίτους
•

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

•

•
•

Η αναµενόµενη εξοικονόµηση θα είναι:
2010: 50 GWh
2016: 400 GWh
Για τον προσδιορισµό και την πιστοποίηση του ενεργειακού αποτελέσµατος
απαιτείται η εφαρµογή του άρθρου 8 της οδηγίας. Αυτό εµπίπτει στις
αρµοδιότητες του φορέα που θα συσταθεί µε βάση το άρθρο 4 παρ. 4 της
οδηγίας 2006/32/EK
Μη καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΥ
Άµεση εφαρµογή µετά την εφαρµογή του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου
την περίοδο 2008 - 2016
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Μεταφορές
Τα µέτρα που προτείνονται αφορούν αφενός µεν την καταρχήν υιοθέτηση κανονιστικώνδιοικητικών µέτρων για το δεσµευτικό χαρακτήρα των δράσεων, αφετέρου δε προσδιορίζουν
την έκταση και το είδος των δράσεων. Ενδεικτικά αφορούν: ανάπτυξη σχεδίων αστικής
κινητικότητας, σήµανση σε επιβατικά οχήµατα, υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά
αποδοτικότερα και καθαρότερα οχήµατα στους δηµόσιους οργανισµούς, σύνδεση
φορολογίας οχηµάτων µε εκποµπές CO2, µέτρα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης κοινού για την αύξηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την
προώθηση της Οικονοµικής Οδήγησης (Eco-Driving), µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης στις µεταφορές όπως αναµόρφωση του συστήµατος ΜΜΜ, έργα υποδοµών στο
τοµέα µεταφορών, κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων, βαρέων και Ι.Χ. οχηµάτων µε
ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα (Φ.Α., υβριδικά, βιοκαύσιµα).
Τίτλος Μέτρου Μ1.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας
το 2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση

22

Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ
Μηχανισµοί Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης
Εθνικό Επίπεδο
Ειδικοί εµπειρογνώµονες σε συγκοινωνιακά θέµατα
Κεντρική διοίκηση
Τοπική αυτοδιοίκηση
Φορείς διαχείρισης µεταφορικού έργου
Ευρύ κοινό (ως αποδέκτης του αποτελέσµατος)
Αφορά τη διευκόλυνση του έργου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε στόχο
την αύξηση του µεριδίου της επιβατικής ζήτησης σε µέσα σταθερής τροχιάς
και οδικά µέσα
∆ράσεις:
• Βελτίωση του σχεδιασµού διαδροµών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
• Βελτίωση της αξιοπιστίας των ΜΜΜ µε την εφαρµογή έξυπνων
συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης των µεταφορικών δικτύων.
• Σύνδεση νέων διαδροµών µε τις υφιστάµενες.
• Συνεργασία και ανταπόκριση διαφορετικών µέσων µεταφοράς (π.χ.
λεωφορείων και µετρό).
• ∆ιευκόλυνση της σύνδεσης και λειτουργικότητας των υπαρχόντων
µεταφορικών δικτύων (δηλ. µεταξύ διαφορετικών µέσων και
διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών).
• ∆ηµιουργία οργανωµένων parking κοντά σε αφετηρίες λεωφορείων και
σταθµούς µετρό.
• Έξυπνα συστήµατα χρέωσης/ ακύρωσης εισιτηρίου.
• Συστήµατα πληροφόρησης επιβατικού κοινού.
Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού µετακινούµενου πληθυσµού µε ΜΜΜ
από 26,6% που είναι σήµερα22 στο 35% το 2016.
Το µέτρο αυτό όπως και το προηγούµενο στοχεύει στην αύξηση του
ποσοστού πολιτών που χρησιµοποιούν ΜΜΜ για τις µεταφορές τους.
Για τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας απαιτείται η εφαρµογή
τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που θα
επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του
µέτρου. Αυτό εµπίπτει στις αρµοδιότητες του φορέα µε βάση το άρθρο 4
παρ. 4 της οδηγίας 2006/32/EK
Προτεινόµενος προϋπολογισµός: 300.000.000 €.
Πολλές από τις δράσεις του µέτρου είναι σε εξέλιξη για την περιοχή της

EUROSTAT: PANORAMA OR TRANSPORT 2007, TABLE 5.25 DGTREN PG 106
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Τίτλος Μέτρου Μ1.
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου Μ2.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας
το 2010 και 2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ
πρωτεύουσας και βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασµού για τη
συµπρωτεύουσα.
Θα πρέπει δε να ενσωµατωθούν άµεσα και στο
σχεδιασµό άλλων αστικών κέντρων της χώρας µε προβληµατικό
οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος ΜΜΜ.. Θα πρέπει να
συνεχιστεί έως το 2016

Έργα υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών
Μηχανισµοί Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης
Εθνικό Επίπεδο
Κεντρική ∆ιοίκηση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ευρύ Κοινό
Έργα υποδοµών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οδικών
µεταφορών και των µέσων σταθερής τροχιάς
∆ράσεις:
• ∆ηµιουργία νέων υποδοµών (βελτίωση δρόµων, δηµιουργία νέων
λεωφορειολωρίδων, εγκατάσταση έξυπνων συστηµάτων φωτεινής
σηµατοδότησης για τα ΜΜΜ, εκσυγχρονισµός και επέκταση
σιδηροδροµικού δικτύου κλπ.)
• Επεκτάσεις Μετρό
• Νέο Μετρό Θεσσαλονίκης
• Νέοι οδικοί εθνικοί και περιφερειακοί άξονες
• ∆ρόµοι ήπιας κυκλοφορίας
• ∆ηµιουργία πεζόδροµων και οδοστρωµάτων για ποδηλάτες
Στόχος είναι η βελτίωση του χρόνου µετακίνησης των επιβατικών
οχηµάτων και των ΜΜΜ, µε επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας και
ασφάλειας µεταφοράς και την εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον, η
κατασκευή κατάλληλων υποδοµών ενισχύει τις εναλλακτικές µορφές
µετακίνησης (πεζοπορία, ποδηλασία κλπ). Η αύξηση χρήσης µέσων
σταθερής τροχιάς συµβάλλει στον περιορισµό χρήσης των ΙΧ και
ταυτόχρονα στην εξοικονόµηση ενέργειας.
Για τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας απαιτείται η εφαρµογή
τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που θα
επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του
µέτρου. Αυτό εµπίπτει στις αρµοδιότητες του φορέα µε βάση το άρθρο 4
παρ. 4 της οδηγίας 2006/32/EK
Προτεινόµενος προϋπολογισµός: 3 δισ. €.
Πολλά από τα έργα κατασκευής είναι σε εξέλιξη ή είναι στο στάδιο του
σχεδιασµού. Η εφαρµογή αυτή θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος
του 2016

89

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Σ∆ΕΑ 1

Τίτλος Μέτρου Μ3.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής

Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης Ενέργειας
το 2010 και 2016
Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

23

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans)
• Κανονιστικο
o ∆ιοικητικό- κανονιστικό πλαίσιο
• Εθελοντικές συµφωνίες και συµπράξεις
Αστικά κέντρα
• Κεντρική διοίκηση
• Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Νοσοκοµεία, σχολεία και δηµόσιες υπηρεσίες
• Εταιρείες
• Εταιρείες leasing
• Ιδιοκτήτες parking
• Ευρύ κοινό
Εφαρµογή σε µεγάλους δήµους Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά
κέντρα.
∆ράσεις:
• Βελτιστοποίηση της χρήσης Ι.Χ. (car-sharing).
Το car-sharing είναι ένα επιτυχηµένο µέτρο που έχει εφαρµοστεί σε
Ευρωπαϊκές πόλεις (Βαρκελώνη, Βρέµη κλπ) και λειτουργεί µε φορείς ή
εταιρικά σχήµατα που διαθέτουν ικανό στόλο οχηµάτων σε µέλη / πελάτες για
τη µετακίνηση τους µεταξύ συγκεκριµένων σταθµών αφετηρίας και
στάθµευσης. Τα κόστη της αγοράς, λειτουργίας διαχείρισης, συντήρησης του
στόλου επιβαρύνουν τον φορέα ή την εταιρεία car sharing ενώ ο πελάτης
/µέλος χρεώνεται ανάλογα µε το χρόνο χρήσης και την χιλιοµετρική
απόσταση.
• Προώθηση πεζοπορίας και ποδηλασίας
• Ανάπτυξη σχεδίων κινητικότητας σε µεγάλες εταιρείες, σχολεία, σηµεία
τουριστικού ενδιαφέροντος, νοσοκοµεία, χώρους εκδηλώσεων κλπ
Η ανάπτυξη σχεδίων µετακίνησης αφορά δράσεις αποφυγής της
µεµονωµένης χρήσης Ι.Χ., από ικανό αριθµό µετακινούµενων που έχουν τον
ίδιο προορισµό σε καθορισµένο χρόνο, π.χ. δωρεάν εισιτήρια για µετακίνηση
από και προς το χώρο εργασίας µε χρήση ΜΜΜ, υπηρεσιακά λεωφορεία,
προσβασιµότητα σε σταθµούς µετεπιβίβασης, οµαδική χρήση αυτοκινήτου.23
Βελτίωση της κινητικότητας της ασφάλειας µετακίνησης, περιορισµός της
µεµονωµένης χρήσης Ι.Χ., εξοικονόµηση ενέργειας.
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 5%-35% ανάλογα
µε την κλίµακα εφαρµογής και την συνδιαστικότητα των δράσεων.
Απαιτείται µελέτη για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή του µέτρου. Ο
υπολογισµός της αναµενόµενης ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας θα είναι
έµµεσος και θα προέρχεται από την µείωση του αριθµού των Ι.Χ. οχηµάτων.
Προτεινόµενος προϋπολογισµός: 100.000.000 €/έτος.
Σταδιακή εφαρµογή µε επιδεικτικές πιλοτικές δράσεις που θα αποτελέσουν
παράδειγµα για την περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλες περιοχές

HTTP://TREATISE.EU.COM, WWW .EPOMMWEB.ORG ΚΑΙ WWW .OPTIMUM2.ORG
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Τίτλος Μέτρου Μ4.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση
ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016

Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

24

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Προώθηση της Οικονοµικής, Οικολογικής και Ασφαλούς Οδήγησης24
• Κανονιστικό
• Ενηµέρωση
• Κατάρτιση και εκπαίδευση
Εθνικό Επίπεδο
• Εκπαιδευτές οδήγησης
• Επαγγελµατίες οδηγοί
• Οδηγοί ΙΧ
• ∆ιαχειριστές στόλου οχηµάτων
Οδικές µεταφορές (Ι.Χ., λεωφορεία) και σε σιδηροδροµικές µεταφορές.
∆ράσεις:
• Ενηµερωτική καµπάνια
• Εκπαίδευση επαγγελµατιών οδηγών
• Εκπαίδευση οδηγών Ι.Χ. µέσω σεµιναρίων
• Ενσωµάτωση του Eco-driving στην εκπαιδευτική διαδικασία για την
απόκτηση της άδειας οδήγησης
Το Eco-Driving είναι ένας νέος τρόπος οδήγησης που συνδυάζει απλές
τεχνικές οδήγησης µε κανόνες συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
5-20% εξοικονόµηση καυσίµου, µείωση εκποµπών ρύπων, µείωση
ηχορύπανσης, µείωση ατυχηµάτων.
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας εκτιµήθηκε µε βάση πραγµατικών
αποτελεσµάτων από πιλοτικές εφαρµογές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
(έργο ΚΑΠΕ - ΕΘΕΛ). Η συνολική
εξοικονόµηση που θα επιτευχθεί
(µετριοπαθές σενάριο )ανέρχεται περίπου σε 3514 GWh το 2016.
Επίσης για τα έτη 2010 και 2016 προβλέπεται εξοικονόµηση:
2010: 820 GWh
2016: 2014 GWh
Προτεινόµενος προϋπολογισµός ανά έτος : 2.842.000 €/έτος
Ανάλυση:
Καµπάνια: 100.000 €/έτος
Εκπαίδευση εκπαιδευτών: 66.000 €/έτος
Εκπαίδευση οδηγών Ι.Χ.-ταξί: 1.836.000 €/έτος
Εκπαίδευση επαγγελµατιών οδηγών (LDV, βαρέα, λεωφορεία) : 840.000
€/έτος
Για την εφαρµογή του µέτρου απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση και η
ενσωµάτωση του στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Για τους
επαγγελµατίες οδηγούς απαιτείται η ενσωµάτωση του στη διαδικασία αρχικής
επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης (αναµένεται η έκδοση Π∆ µε βάση
την οδηγία 59/2003/ΕΚ).
Άµεση εφαρµογή από το 2008 και συνέχιση του έως το 2016

WWW .ECODRIVING.GR
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Τίτλος Μέτρου Μ5.

Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση
ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων και βαρέων οχηµάτων
(άνω 3,5 tn και άνω 10ετίας)
•
•
•

Τιµολογιακά κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Κανονιστικό
Θεσµικό:
o Εφαρµογή νόµου 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά
των Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων»
o Εφαρµογή Οδηγιών 2003/30/ΕΚ, 2003/96/ΕΚ.
Εθνικό Επίπεδο
Κεντρική ∆ιοίκηση
Σχεδιαστές Πολιτικής
Ιδιοκτήτες και ∆ιαχειριστές στόλων βαρέων οχηµάτων
Οδικές µεταφορές (µεσαία και βαρέα οχήµατα)
∆ράσεις:
• ∆ηµόσια επιχορήγηση
• Φορολογικά κίνητρα για οχήµατα εναλλακτικής τεχνολογίας (φυσικό
αέριο, υβριδικά, βιοκαύσιµα) ή βελτιωµένων προδιαγραφών κινητήρα
(EuroV)
• Ενηµέρωση
• Τα µεσαία και βαρέα οχήµατα αποτελούν το 30% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές µεταφορές. Τα άνω δεκαετίας
βαρέα οχήµατα είναι παλιάς τεχνολογίας και εκπέµπουν
περισσότερους ρύπους.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο την υποκατάσταση του 20%
των συµβατικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές µε
εναλλακτικά καύσιµα µέχρι το 2020.
• Η οδηγία 2003/96/ΕΚ προτείνει τη δηµιουργία πλαισίου για την µείωση
ή απαλλαγή των βιοκαυσίµων ή άλλων εναλλακτικών καυσίµων όπως
φυσικό αέριο, υγραέριο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον οποίο
υπόκεινται τα συµβατικά υγρά καύσιµα.
• Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, η Ελλάδα όπως και τα υπόλοιπα
κράτη-µέλη οφείλουν να αντικαταστήσουν µε βιοκαύσιµα το 5,75% του
συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, που διατίθεται στην
εγχώρια αγορά για χρήση µεταφορών µέχρι το 2010. Η εναρµόνιση
της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία έγινε µε τον Νόµο 3423/2005
«Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων
Ανανεώσιµων Καυσίµων»
• Στο Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προτείνεται ο
καθορισµός ενός ελάχιστου δεσµευτικού στόχου για τα βιοκαύσιµα στο
10% όσον αφορά τα καύσιµα οχηµάτων µέχρι το 2020.
• Η χρήση οχηµάτων φυσικού αερίου είναι τεχνολογικά ώριµη και
εφαρµόζεται µε επιτυχία σε αρκετές χώρες και ουσιαστικά το µόνο
εµπόδιο για περαιτέρω διάδοση των οχηµάτων φυσικού αερίου είναι η
παροχή οικονοµικών κινήτρων για τους χρήστες και η δηµιουργία
πυκνότερου δικτύου σταθµών ανεφοδιασµού. Σύµφωνα µε την
πρόσφατη ΥΑ 13263/1043/2007 επιτρέπεται η δηµιουργία πρατηρίων
ΦΑ επιτρέπεται για την εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων χρήσης
του CNG για την κίνηση αυτοκίνητων οχηµάτων.
Με βάση υπολογισµούς και εναλλακτικά σενάρια αντικατάστασης στόλου
εκτιµήθηκε σε 3% ο βέλτιστος ετήσιος ρυθµός αντικατάστασης παλαιών
οχηµάτων.
Το σύνολο εξοικονόµησης ενέργειας από το 2008 µέχρι και το 2016 θα
είναι 1738 GWh . Επίσης για τα έτη 2010 και 2016 προβλέπεται
εξοικονόµηση:
2010: 624 GWh
2016: 1738 GWh
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Τίτλος Μέτρου Μ5.

Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων και βαρέων οχηµάτων
(άνω 3,5 tn και άνω 10ετίας)
Προτεινόµενος προϋπολογισµός:
Επιδότηση 30000€ ανά όχηµα
3300 *30000= 99.000.000 €/έτος
• Τα οχήµατα άνω δεκαετίας στη χώρα εκτιµήθηκαν σε 173.351 το 2005
σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(ACEA).
• Σταδιακή υλοποίηση του µέτρου µε αφετηρία το 2008.
•

Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

•
•
•
•

Τίτλος Μέτρου Μ6.

Κατηγορία

Περιοχή Εφαρµογής

Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση
ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Όσον αφορά τα βιοκαύσιµα, για να έχουµε διείσδυση των βιοκαυσίµων
στην αγορά θα πρέπει να έχουµε και την ανάλογη παραγωγή τους.
Ο στόχος της υποκατάστασης 5,75% των συµβατικών µε βιοκαύσιµα
για το 2010 καλύπτεται από 441.000 tn βιοντίζελ ή 400.000 tn
βιοντίζελ και 57.500 tn βιοαιθανόλη.
Ο στόχος 8% (ως ενδιάµεσος στόχος για το 2016) καλύπτεται από
565.000 tn βιοντίζελ και 180.000 tn βιοαιθανόλη.
Εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ υπάρχουν σήµερα σε Κιλκίς,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Φθιώτιδα, Βόλο, ενώ αναµένονται άλλες 8
µονάδες παραγωγής βιοντίζελ.
Η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να
µετατρέψει 2 από τα 5 εργοστάσια της σε µονάδες παραγωγής
βιοαιθανόλης.

Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και προώθησης ενεργειακά
αποδοτικών οχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά)
• Τιµολογιακά κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
• Κανονιστικό
• Θεσµικό:
o Εφαρµογή νόµου 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά
των Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων»
o Εφαρµογή Οδηγιών 2003/30/ΕΚ, 2003/96/ΕΚ.
Εθνικό Επίπεδο
• Κεντρική ∆ιοίκηση
• Σχεδιαστές Πολιτικής
• Ιδιοκτήτες Ι.Χ.,
• Ταξί
• Ελαφριά οχήµατα (LDV) <3,5τόνων
Οδικές Μεταφορές
∆ράσεις:
• ∆ηµόσια επιχορήγηση
• Φορολογικά κίνητρα για οχήµατα εναλλακτικής τεχνολογίας (φυσικό
αέριο, υβριδικά) ή βελτιωµένων προδιαγραφών κινητήρα (EuroVΙ)
• Ενηµέρωση
•
Ανάλογα µε τη επιλογή εναλλακτικής τεχνολογίας η εξοικονόµηση
καυσίµου µπορεί να φθάσει και το 50% (π.χ. υβριδικά οχήµατα).
•
Ο σχεδιασµός των δράσεων θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε
να υλοποιηθούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι (υποκατάσταση του
20% των συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά καύσιµα το 2020, το
10% να προέρχεται από βιοκαύσιµα).
•
Σύµφωνα µε την στρατηγική της ΕΕ για τις εκποµπές CO2 στα
επιβατικά οχήµατα και ελαφρά οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων,
θα πρέπει να επιτευχθούν για τα σχετικά καινούργια οχήµατα κατά
µέσον όρο εκποµπές CO2 140 g/km µέχρι το 2008/09 και 120 g/km
µέχρι το 2012.
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Τίτλος Μέτρου Μ6.

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016

Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής και
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

Τίτλος Μέτρου Μ7.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης

Στοχευµένη ∆ράση ΒΕΑ

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016

Υφιστάµενη Κατάσταση
Εφαρµογής και Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και προώθησης ενεργειακά
αποδοτικών οχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά)
Με βάση υπολογισµούς και εναλλακτικά σενάρια αντικατάστασης στόλου
εκτιµήθηκε σε 4% ο βέλτιστος ετήσιος ρυθµός αντικατάστασης παλαιών
οχηµάτων.
Το σύνολο εξοικονόµησης ενέργειας από το 2008 µέχρι και το 2016 θα
είναι 1330 GWh .
Επίσης για τα έτη 2010 και 2016 έχουµε εξοικονόµηση:
2010: 768 GWh
2016: 1330 GWh
Προτεινόµενος προϋπολογισµός:
Επιδότηση 3000€ ανά όχηµα (διαφορικό κόστος για ΦΑ ενώ για τα
υβριδικά το διαφορικό κόστος είναι 7000€. Προτείνεται η επιδότηση των
3000€ και στις δύο περιπτώσεις, διότι τα υβριδικά σήµερα είναι σε
πλεονεκτική θέση από άποψη εφοδιασµού καυσίµου )
51000 *3000= 153.000.000 €/έτος
• Σήµερα στη Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 700 υβριδικά οχήµατα. Τα
υβριδικά απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, από το ειδικό
τέλος ταξινόµησης και µπορούν να µπαίνουν χωρίς περιορισµούς
στον δακτύλιο.
• Τα Ι.Χ. οχήµατα εκτιµώνται σε 2.177.925, τα ταξί diesel σε 40.286 και
τα LDV σε περίπου 820.000 µε βάση τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) το 2005.
• Εφαρµογή του µέτρου από το 2008.

Οικολογική Σήµανση – Ενεργειακή Ετικέτα στα Επιβατικά Οχήµατα
• Κανονιστικό
• Ενηµέρωση και υποχρεωτική παροχή πληροφοριών
o Ενεργειακή σήµανση προϊόντων
Εθνικό επίπεδο
• ∆ιανοµείς
• Πωλητές οχηµάτων
• Ευρύ κοινό
• Οδικές µεταφορές – κυρίως επιβατικά Ι.Χ. Ευαισθητοποίηση των
πολιτών σχετικά µε την συνεισφορά τους στο πρόβληµα της κλιµατικής
αλλαγής και στην περιβαλλοντική ρύπανση µε:
• Περαιτέρω δράσεις για συστηµατική ενηµέρωση του καταναλωτικού
κοινού µε στόχο την επικράτηση οχηµάτων που έχουν χαµηλότερη
κατανάλωση καυσίµου και εκπέµπουν λιγότερους ρύπους.
• Ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού για την εφαρµογή του µέτρου
Η επικράτηση οχηµάτων βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης µε χαµηλές
εκποµπές ρύπων είναι το ζητούµενο της εφαρµογής του µέτρου.
Το µέτρο αυτό είναι κανονιστικό. Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην
εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων.
Μέτρο αυτό εφαρµόζεται στην Ελλάδα µε την ΥΑ 90364/31.01.2002
(εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/94/ΕΚ).
Η εφαρµογή της δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, διότι δεν
προβάλλεται κατάλληλα από τους υπευθύνους πωλητές στις εκθέσεις
αυτοκινήτων, παρόλα αυτά πολλές εταιρείες προβάλλουν την ετικέτα µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας. Αναµένεται το 2008 τροποποίηση της
1999/94/ΕΚ Ευρωπαϊκής οδηγίας που θα προτείνει ενιαία ενεργειακή ετικέτα
αυτοκινήτων για όλες τις χώρες.
Άµεση εφαρµογή από το 2008 και για όλη τη διάρκεια εφαρµογής της
οδηγίας.
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Κατηγορία

Υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά αποδοτικότερα οχήµατα
στις δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς
• ∆ιοικητικό- κανονιστικό
• Υποδειγµατικός ρόλος του δηµόσιου τοµέα

Περιοχή Εφαρµογής

∆ηµόσιος Τοµέας ( πρόσθετο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα η παραδειγµατική
πράξη για τον ιδιωτικό τοµέα)

Τίτλος Μέτρου Μ8.

Οµάδα Στόχευσης

•
•
•

Στοχευµένη
ΒΕΑ

Οδικές Μεταφορές

∆ράση

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

και

Τίτλος Μέτρου Μ9.
Κατηγορία
Περιοχή Εφαρµογής
Οµάδα Στόχευσης
Στοχευµένη
ΒΕΑ

∆ράση

Αποτελεσµατικότητα
Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµησης
Ενέργειας το 2010 και
2016
Υφιστάµενη
Κατάσταση
Εφαρµογής
και

Σχεδιαστές πολιτικής
∆ηµόσιες Υπηρεσίες,
Οργανισµοί

Το µέτρο αυτό είναι κανονιστικό.
• Απαιτείται µελέτη για τον προσδιορισµό της βέλτιστης ποσόστωσης.
• Άµεση νοµοθετική ρύθµιση
Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των
µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων.
Η ΕΘΕΛ ήδη διαθέτει 415 λεωφορεία ΦΑ και αναµένεται η προµήθεια 200
νέων λεωφορείων ΦΑ και 320 EURO V.
Προτείνεται η εφαρµογή του µέτρου να ξεκινήσει πριν το τέλος του 2008
έως το 2016.
Σχετικές προτάσεις οδηγίας COM (2005) 634, 21.12.2005 για την
υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχηµάτων στη προµήθεια βαρέων
οχηµάτων για φορείς δηµόσιας διοίκησης και την εφαρµογή COM
(2007),551,25.09.2007 “green paper” για τη διαµόρφωση νέας παιδείας
αστικής κινητικότητας.

Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την ενεργειακή απόδοση και τις
εκποµπές CO2
Κανονιστικό
Εθνικό Επίπεδο
Ιδιοκτήτες οχηµάτων
• Οδικές µεταφορές
•
Εκπόνηση µελέτης για την κατάλληλη κατηγοριοποίηση.25
• Ανάπτυξη νέου θεσµικού - κανονιστικού πλαισίου
Προώθηση οχηµάτων που έχουν µικρότερη κατανάλωση καυσίµου –
εκπέµπουν λιγότερους ρύπους
Το µέτρο αυτό είναι κανονιστικό. Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην
εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων.
Προτείνεται να εφαρµοστεί στις αρχές του 2009 έως το 2016
Υπάρχει σχετική πρόταση οδηγίας COM (2005) 261,05.07.2005 και το
σύστηµα φορολόγησης µε βάση τις εκποµπές και εφαρµόζεται ήδη µε

25

Σηµείωση: για να έχει επιτυχία το µέτρο δεν αρκεί η απλή αντιστοιχία των κατηγοριών φορολόγησης από τον κυβισµό σε
εκποµπές CO2, αλλά θα πρέπει να γίνει µελέτη για την κατάλληλη κατηγοριοποίηση.
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Τίτλος Μέτρου Μ9.
Ακριβές
Χρονοδιάγραµµα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την ενεργειακή απόδοση και τις
εκποµπές CO2
επιτυχία στην Αγγλία και Ολλανδία
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Συγκεντρωτικός πίνακας Σ∆ΕΑ 1. 2008 – 2016
ΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
α/α

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση
1.

ΟΡ1.

Συγκρότηση µονάδας
συλλογής ενεργειακών
στοιχείων & προβλέψεων

2.
3.

4.
5.
1.
2.

OΡ2.

Στοχευόµενες εκστρατείες
εκπαίδευσης, ενηµέρωση
και επιβράβευση των
«καλών πρακτικών»

3.
4.
5.

6.
7.

1.

ΟΡ3.

Προγράµµατα οικονοµικής
ενίσχυσης τεχνολογικών
επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας
και έρευνας

2.

∆ιαµόρφωση και συγκρότηση µονάδας ή γραφείου, σε
υφιστάµενο ή νέο φορέα που θα έχει την αρµοδιότητα
παρακολούθησης της επίτευξης του στόχου µε την
εφαρµογή του Σ∆ΕΑ.
Συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση πρωτογενών
στοιχείων.
Ενεργειακή τεκµηρίωση και ενεργειακές στατιστικές
έρευνες καθώς και ανάπτυξη εργαλείων ενεργειακής
πληροφόρησης.
Εκπόνηση τοµεακών και κλαδικών ενεργειακών και
περιβαλλοντικών µελετών.
Προβλέψεις της ζήτησης ενέργειας.
Εστιασµένες Εκστρατείες πληροφόρησης σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο.
Οργανωµένα φόρουµ διαβουλεύσεων ενεργειακού και
Περιβαλλοντικού σχεδίου σε τοπικό επίπεδο.
Κατάρτιση και εκπαίδευση µε σεµινάρια e-learning
Προβολή Επιδεικτικών έργων
Θέσπιση βραβείων βέλτιστων πρακτικών για την
ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών ενεργειακού
προγραµµατισµού και βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό
επίπεδο.
Καθιέρωση ετήσιων δράσεων µε σχετική θεµατολογία
Εκστρατείες πληροφόρησης σχετικά µε τα οφέλη από τη
χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε στόχο την
µεγιστοποίηση της χρήσης τους
∆ηµόσια ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ΑΠΕ, ΣΗΘ,
εξοικονόµησης ενέργειας και υποκατάστασης συµβατικών
καυσίµων
∆ηµόσια ενίσχυση για την προώθηση των συνεργασιών
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µακροχρόνιας
εµβέλειας, µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων
προϊόντων ή υπηρεσιών

∆ιάρκεια

2008 - 2016

2008 - 2016

2000 - 2016

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2016 (GWh)

Η αναµενόµενη εξοικονόµηση
είναι έµµεση και
συνυπολογίζεται στα άλλα
µέτρα.

Η αναµενόµενη εξοικονόµηση
είναι έµµεση και
συνυπολογίζεται στα άλλα
µέτρα.

1 TWh

Κόστος
Επένδυσης
ΕΥΡΩ

60εκ. €

50εκ. €

750 εκ. €
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∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
α/α

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση
1.

∆1.

Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων

2.

1.
2.

∆2.

Περαιτέρω προώθηση
ένταξης Φυσικού Αερίου
& Υγραέριο

3.
4.
5.
1.

∆3.

Ενεργειακή σήµανση
συσκευών και απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης
2.

∆4.

Εφαρµογή Συστήµατος
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
(ΣΕ∆) στο τριτογενή και
δηµόσιο τοµέα

1.
2.
3.

Θεσµικό κανονιστικό πλαίσιο για την εναρµόνιση µε
την οδηγία 2002/91/ΕΚ
Υποχρεωτικές ενεργειακές προδιαγραφές σε όλα τα
νέα κτίρια κοινωνικής κατοικίας και τα οικιστικά
σύνολα των δηµοσίων οργανισµών
Υποχρεωτική χρήση Φ.Α.(όπου υπάρχει δίκτυο
Φ.Α.) στο δηµόσιο τοµέα.
Ενηµέρωση για εναλλακτικούς τρόπους
χρηµατοδότησης
Κίνητρα για χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά
Ενηµέρωση καταναλωτών για την χρήση και
εφαρµογές του υγραερίου
∆ηµόσια επιχορήγηση της υποκατάστασης
καυσίµων µε ΦΑ & ΥΓ
Ενεργειακή σήµανση συσκευών, περαιτέρω
ενηµέρωση των καταναλωτών για την επικράτηση
συσκευών µε τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση
κλάσεων (A, A+, A++) όπως:
a. -Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (οικιακός
τοµέας)
b. -Λαµπτήρες (κτίρια όλων των τοµέων)
c. -Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.α
(τριτογενής/ ιδιωτικός, δηµόσιος )
d. -Κλιµατιστικά (σε όλους τους τοµείς)
Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
ενεργειακού εξοπλισµού (Η/Μ συστήµατα
θέρµανσης και ψύξης) στο τριτογενή /ιδιωτικό και
δηµόσιο
Έκδοση προτύπου διαδικασιών για το ΣΕ∆
Υποχρεωτική εφαρµογή στο δηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
Επιχορηγήσεις

∆ιάρκεια

2009 - 2016

Αναµενόµενη Ετήσια
Εξοικονόµηση Ενέργειας
το 2016 (GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

Οικιακό τοµέα:
850 GWh
Τριτογενής:
1125 GWh
∆ηµόσιος:
81 GWh

Οικιακός
360GWh

2008 - 2016

Εξοικονόµηση
Οικιακού
Τοµέα Συσκευές::600GWh
Φωτισµός:500GWh
Έως το
2016

Εξοικονόµηση
Τριτογενή
Συσκευές:: 760GWh
Φωτισµός
866GWh

Άµεση
εφαρµογή του
µέτρου έως
και το 2016

(Φωτιστικά):

εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι
και 5% κατά µέσο όρο σε
κάθε κτίριο.
Συνολική
εξοικονόµηση

Οικιακό τοµέας
380εκατ. Ευρώ
Τριτογενής
τοµέας
1,2 δις Ευρώ

Το
συνολικό
κόστος
εφαρµογής του
µέτρου
χρήζει
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∆άνεια (χαµηλότοκα ή /και επιδοτούµενα)
∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου και άµεση εφαρµογή
για τις ΣΕΑ και την λειτουργία των ΕΕΥ
2. Ανάπτυξη κατάλληλου συστήµατος αναγνώρισης
προσόντων, πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης ΕΕΥ
3. ∆ιαδικασία υλοποίησης ΣΕΑ
4. Φορολογικές ρυθµίσεις (φοροελαφρύνσεις)
5. Επιχορηγήσεις προς όφελος του τελικού
καταναλωτή µέσω των ΕΕΥ για τις ενεργειακές
επεµβάσεις
1. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών ή/και έξυπνων µετρητών
και αναλυτικοί λογαριασµοί από τους ενεργειακούς
παρόχους σε όλα τα νέα κτίρια και σταδιακή εφαρµογή
στα υφιστάµενα
2. Εστιασµένες εκστρατείες παροχής πληροφόρησης
στους καταναλωτές µέσω αναλυτικών λογαριασµών
1. Νοµοθετική ρύθµιση για την εναρµόνιση µε την
οδηγία 2004/08/ΕΚ
2. Νοµοθετική ρύθµιση για τον προσδιορισµό των
προδιαγραφών για την ένταξη µονάδων ΣΗΘ και
δικτύων τηλεθέρµανσης στις υπό ένταξη περιοχές
στο σχέδιο πόλης.
3. Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής
κινήτρων για εφαρµογές ΣΗΘ και τηλεθέρµανσης.
4. Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής
κινήτρων για εφαρµογές µικρής συµπαραγωγής σε
κτίρια του οικιακού τοµέα µε καύσιµο φυσικό αέριο.
5. Στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και παροχής
κινήτρων για εφαρµογές ΣΗΘ σε θέσεις µε
εκµεταλλεύσιµα προϊόντα βιοµάζας.
6. Παροχή κινήτρων για εφαρµογές ΣΗΘ µε καύσιµο
βιοαέριο.
7. Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε
συνδυασµό µε γεωθερµία
8. Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον
αγροτικό τοµέα (π.χ. Θερµοκήπια, ξηραντήρια, κλπ)
9. Παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε
συνδυασµό και µε την λειτουργία µονάδων
αφαλάτωσης κυρίως στις νησιωτικές περιοχές

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

1000GWh

4.

∆5.

Ενεργειακή αναβάθµιση
υφιστάµενων κτιρίων
µέσω Χρηµατοδοτήσεων
Από Τρίτους (ΧΑΤ),
Συµβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΕΑ) και
Συµπράξεων ∆ηµόσιου
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ))

∆6

Εγκατάσταση
ηλεκτρονικών και
έξυπνων µετρητών στους
καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού
αερίου

∆7..

Προώθηση συστηµάτων
Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας (ΣΗΘ) και
τηλεθέρµανσης

µελέτης

1.

2008 - 2016

2008 - 2016

2000-2016

Ο υπολογισµός της ετήσιας
εξοικονόµησης ενέργειας και
της παραγόµενης ΑΠΕ θα
βασίζεται στο πλήθος των
συµβάσεων
που
θα
υλοποιηθούν

0,8 TWh

Τηλεθέρµανση στον Οικιακό
823GWh

240εκατ. Ευρώ
για
την
τηλεθέρµανση

100

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Σ∆ΕΑ 1

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
κωδ.

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση

1.

Ο1.

Ενεργειακή αναβάθµιση
κτιριακού κελύφους
κατοικίας

Ο2.

Οικονοµική ενίσχυση για
την αναβάθµιση
συστηµάτων λεβήτων/
καυστήρων θέρµανσης σε
υφιστάµενα κτίρια

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

Επιχορηγήσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης
(∆ηµόσια Ενίσχυση)
∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)
Φοροαπαλλαγές
Ρύθµιση για την επίσπευση των διαδικασιών
έκδοσης σχετικών αδειών από την τοπική
αυτοδιοίκηση (διαδικασίες one stop- shop).
Φοροαπαλλαγές
∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)
Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την αντικατάσταση
λεβήτων παλαιοτέρων των 15 ετών και µε βαθµό
απόδοσης µικρότερο του 75%.
Εγκατάσταση θερµιδοµετρητών και συστήµατος
αντιστάθµισης

∆ιάρκεια

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2016
(GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

Σταδιακή
εφαρµογή από το
2009 - 2016

Με την εφαρµογή του
µέτρου σε 250.000
κατοικίες µέχρι το
2016
αναµένεται
περίπου 2000GWh

1,7 δις. €

Σταδιακή
εφαρµογή από το
2009 - 2016

900 GWh

800 εκ. €

1.

Ο3.

Ο4.

Υποχρεωτική εγκατάσταση
κεντρικών θερµικών
ηλιακών συστηµάτων σε
νέα κτίρια κατοικίας και
οικονοµικά κίνητρα για
περαιτέρω διείσδυση των
(ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε
κτίρια κατοικίας

Ενεργειακή αναβάθµιση
κτιρίων κοινωνικής
κατοικίας

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
1.

Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική
εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών
συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας.
Έλεγχος ποιότητας εγκατάστασης και απόδοσης
συστήµατος από διαπιστευµένο φορέα.
Ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ για την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης σε νέα κτίρια άνω των 1000
m2.
Επιχορηγήσεις (δηµόσια Ενίσχυση)
Μείωση ΦΠΑ (από 19% σε 10%) µετά το 2010
∆άνεια
(χαµηλότοκα
επιδοτούµενα)
Νοµοθετική
ρύθµιση,ή/και
για την
αναβάθµιση
κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, µε
την αποδοχή της πλειοψηφίας των ενοίκων

Εφαρµογή από το
2009 έως την
κάλυψη του 80%
των υφιστάµενων
κατοικιών

2012: αναβάθµιση
στο
10%
των
κτιρίων

540 GWh

Απαιτείται
ολοκληρωµένη
µελέτη

450 εκ.

Απαιτείται
ολοκληρωµένη
µελέτη
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2.

Οικονοµικά κίνητρα
- Χρηµατοδοτήσεις (ΟΕΚ: διαχειριστικός φορέας
για την παρακολούθηση και υλοποίηση του
µέτρου)
- ∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

2016: αναβάθµιση
στο
40%
των
κτιρίων
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
κωδ.

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση

1.

Τ1.

Υποχρεωτική εγκατάσταση
κεντρικών θερµικών
ηλιακών συστηµάτων στον
τριτογενή τοµέα σε κτίρια
άνω των 1000m2

2.
3.
4.
5.
1.

2.

Τ2.

Προώθηση εθελοντικών
συµφωνιών για
επεµβάσεις ενεργειακής
αναβάθµισης σε κτίρια του
τριτογενή τοµέα

3.

4.

Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική
εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών
συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας
Έλεγχος ποιότητας εγκατάστασης και απόδοσης
συστήµατος από διαπιστευµένο φορέα
Επιχορηγήσεις (∆ηµόσια Ενίσχυση)
Μείωση ΦΠΑ (από 19% σε 10%) µετά το 2010
∆άνεια (χαµηλότοκα ή/και επιδοτούµενα)
Ανάπτυξη Προγράµµατος εθελοντικών
συµφωνιών βασισµένου στα ειδικά ευρωπαϊκά
προγράµµατα (π.χ. Greenbuilding, Greenlight
κλπ)
Σύσταση φορέα/εων διαχείρισης που θα καθορίζει
τους στόχους παρακολουθεί και ελέγχει
Εθελοντικές συµφωνίες για την εξοικονόµηση
ενέργειας στον κλιµατισµό(θέρµανση/ ψύξη
/αερισµό), στον φωτισµό, λέβητες/ κλιβάνους,
εξοπλισµό γραφείου κ.α.
Εθελοντικές συµφωνίες για τη µείωση ηλεκτρικού
φορτίου τις ώρες αιχµής και ανάπτυξη
µηχανισµού κινήτρων και αντικινήτρων για
περιόδους αυξηµένης ζήτησης ισχύος για κτίρια
άνω των 3500τµ

∆ιάρκεια

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2016
(GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

Σταδιακή
εφαρµογή από το
2009 - 2016

250GWh

400 εκ.

2009 - 2016

Εκτιµάται µείωση της
ενεργειακής χρήσης
σε ποσοστά από 20%
έως 40%.
Η αναµενόµενη
εξοικονόµηση
ενέργειας εξαρτάται
από το πλήθος των
εθελοντικών
συµφωνιών που θα
υλοποιηθούν
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
κωδ.

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση

1.

∆Μ1.

Υποχρεωτική εγκατάσταση
κεντρικών θερµικών ηλιακών
συστηµάτων για την κάλυψη
ζεστού νερού χρήσης
2.
1.

∆Μ2.

Υποχρεωτικές διαδικασίες
προµηθειών (για ενεργειακά
αποδοτικές τεχνολογίες και
τεχνολογίες ΑΠΕ – green
procurement) στα δηµόσια
κτίρια

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

∆Μ3.

Ολοκληρωµένος ενεργειακός
σχεδιασµός δήµων

6.
7.
8.
9.

Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική
ενσωµάτωση κεντρικών ΘΗΣ για την κάλυψη
ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια του δηµόσιου
τοµέα, ενδεικτικά όπως:
- Νοσοκοµεία
- Αθλητικά κέντρα
- Κοινωφελή ιδρύµατα και όπου άλλου
κρίνεται σκόπιµο.
Έλεγχος ποιότητας εγκατάστασης και απόδοσης
συστήµατος από διαπιστευµένο φορέα
Καθορισµός των προϊόντων (υλικά και
εξοπλισµός) τα οποία συµβάλλουν (άµεσα ή
έµµεσα) στην εξοικονόµηση ενέργειας
Πρόγραµµα δράσης για την αντικατάσταση των
υφιστάµενων ενεργοβόρων προϊόντων
Υλοποίηση προµηθειών οι οποίες κρίνονται
οικονοµικά και ενεργειακά αποδεκτές και
βασίζονται σε ώριµες τεχνολογίες και ΑΠΕ.
Θέσπιση ενεργειακού γραφείου δήµου
∆ιορισµός ενεργειακού υπεύθυνου δήµου
Ενεργειακή καταγραφή ∆ήµου
Ενεργειακός σχεδιασµός δήµου
Υλοποίηση, παρακολούθηση και Αξιολόγηση
δράσεων
Στοχευµένες µελέτες για την κατανάλωση και
ενεργειακή συµπεριφορά του οικιακού τοµέα
«Ενεργειακή ταυτότητα» δήµου (βάσει
συγκεκριµένης µεθοδολογίας)
∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης
κοινού
Εκπαίδευση υπαλλήλων σε θέµατα ενεργειακής
συµπεριφοράς

∆ιάρκεια

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2016
(GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

Σταδιακή
εφαρµογή από το
2009 - 2016

50GWh

100εκ.

2009 - 2016

Απαιτείται µελέτη

--

2008 - 2016

Απαιτείται µελέτη

--
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∆M4.

Υποχρεωτική
αντικατάσταση όλων των
φωτιστικών σωµάτων
χαµηλής ενεργειακής
απόδοσης στο δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

10.

Ετήσια καταγραφή /απολογισµός ενεργειακών
παρεµβάσεων και επαναπροσδιορισµός
«ενεργειακής ταυτότητας» δήµου

1.
2.

Ενεργειακή καταγραφή
Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των
φωτιστικών σωµάτων χαµηλής ενεργειακής
απόδοσης µε αντίστοιχα βελτιωµένης απόδοσης
(λαµπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία,
ανακλαστήρες κλπ)
Ετήσια καταγραφή /απολογισµός ενεργειακών
παρεµβάσεων για τον φωτισµό και
επαναπροσδιορισµός του στόχου για περαιτέρω
βελτίωση και την επικράτηση των λαµπτήρων µε
µέγιστη ενεργειακή απόδοση (A, A+, A++)

3.

2008 - 2016

298GWh

98εκ.
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
κωδ.

Β1.

Β2.

Μέτρο ΒΕΑ

Κίνητρα για υποχρεωτική
εφαρµογή Συστήµατος
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆)
στη βιοµηχανία

∆ηµιουργία Κέντρων
Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
στις ΒΙ.ΠΕ.

Στοχευµένη ∆ράση

1.

2.

Κρατική επιχορήγηση για την εγκατάσταση
ΒΙ.ΠΕ

1.

2.
3.

Β3.

Πρόγραµµα Εθελοντικών
Συµφωνιών στην βιοµηχανία
4.
1.

Β4.

Ενεργειακές Υπηρεσίες για
Εξοικονόµησης Ενέργειας

Εφαρµογή σχετικού νοµοθετικού πλαισίου για την
υποχρεωτική εφαρµογή ΣΕ∆ και καθορισµός
ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρµογή του.
- Κρατική επιχορήγηση για την εφαρµογή ΣΕ∆ και της
ενεργειακής επιθεώρησης για κάθε επιχείρηση.

2.
3.
4.
5.

Κ.Ε.Πε.∆

Ανάπτυξη Προγράµµατος εθελοντικών συµφωνιών
βασισµένου στα ειδικά ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Motor
Challenge, Greenlight κλπ)
Σύσταση φορέα διαχείρισης που θα καθορίζει τους
στόχους
Εθελοντικές συµφωνίες για την εξοικονόµηση
ενέργειας στους κινητήρες, στον φωτισµό, λέβητες/
κλιβάνους, βιοµηχανική ψύξη, άλλο βιοµηχανικό
εξοπλισµό.
Εθελοντικές συµφωνίες για τη µείωση ηλεκτρικού
φορτίου τις ώρες
αιχµής
και ανάπτυξη
µηχανισµού
∆ηµιουργία
θεσµικού
πλαισίου
και άµεση
εφαρµογή
κινήτρων
και
αντικινήτρων
για
περιόδους
για τις ΣΕΑ και την λειτουργία των ΕΕΥ αυξηµένης
ζήτησης ισχύος.
Ανάπτυξη
κατάλληλου συστήµατος αναγνώρισης
προσόντων, πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης ΕΕΥ
∆ιαδικασία υλοποίησης ΣΕΑ
Φορολογικές ρυθµίσεις (φοροελαφρύνσεις)
Επιχορηγήσεις προς όφελος του τελικού καταναλωτή

∆ιάρκεια

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2016
(GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

2008 - 2016

200 GWh

22εκ.€.

2009-2016

100 GWh

6εκ €

2009-2016

100 GWh

1 εκ €

2008 - 2016

400 GWh
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

µέσω των ΕΕΥ για τις ενεργειακές επεµβάσεις
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ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
κωδ.

Μέτρο ΒΕΑ

Στοχευµένη ∆ράση

1.
2.

3.
4.

Μ1.

Αναµόρφωση του συστήµατος
των ΜΜΜ

5.

6.
7.
8.
1.

Μ2.

Έργα υποδοµών στον τοµέα
των µεταφορών

2.
3.
4.
5.
6.

Βελτίωση του σχεδιασµού διαδροµών των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς.
Βελτίωση της αξιοπιστίας των ΜΜΜ µε την εφαρµογή
έξυπνων συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης των
µεταφορικών δικτύων.
Σύνδεση νέων διαδροµών µε τις υφιστάµενες.
Συνεργασία και ανταπόκριση διαφορετικών µέσων
µεταφοράς (π.χ. λεωφορείων και µετρό).
∆ιευκόλυνση της σύνδεσης και λειτουργικότητας των
υπαρχόντων µεταφορικών δικτύων (δηλ. µεταξύ
διαφορετικών µέσων και διαφορετικών γεωγραφικών
περιοχών).
∆ηµιουργία οργανωµένων parking κοντά σε αφετηρίες
λεωφορείων και σταθµούς µετρό.
Έξυπνα συστήµατα χρέωσης/ ακύρωσης εισιτηρίου.
- Συστήµατα πληροφόρησης επιβατικού κοινού.
∆ηµιουργία νέων υποδοµών (βελτίωση δρόµων,
δηµιουργία νέων λεωφορειολωρίδων, εγκατάσταση
έξυπνων συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης για
τα ΜΜΜ, εκσυγχρονισµός και επέκταση
σιδηροδροµικού δικτύου κλπ.)
Επεκτάσεις Μετρό
Νέο Μετρό Θεσσαλονίκης
Νέοι οδικοί εθνικοί και περιφερειακοί άξονες
∆ρόµοι ήπιας κυκλοφορίας
∆ηµιουργία πεζόδροµων και οδοστρωµάτων για
ποδηλάτες

∆ιάρκεια

Αναµενόµενη
Ετήσια
Εξοικονόµηση
Ενέργειας το 2016
(GWh)

Κόστος
Επένδυσης
€

2008 - 2016

Για τον προσδιορισµό
της εξοικονόµησης
ενέργειας απαιτείται
η εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων

300εκ.

2008 - 2016

Για τον προσδιορισµό
της εξοικονόµησης
ενέργειας απαιτείται
η εφαρµογή
τεκµηριωµένου
συστήµατος
συλλογής και
επεξεργασίας
στοιχείων

3 δισ.
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Μ3.

Ανάπτυξη σχεδίων αστικής
κινητικότητας (urban mobility
plans)

Μ4.

Προώθηση της Οικονοµικής,
Οικολογικής και Ασφαλούς
Οδήγησης26

Μ5.

Κίνητρα αντικατάστασης
παλαιών µεσαίων και βαρέων
οχηµάτων (άνω 3,5 tn και άνω
10ετίας)

Μ6.

Μ8.
Μ7.

Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ.
οχηµάτων και προώθησης
ενεργειακά αποδοτικών
οχηµάτων (Φ.Α.,
υβριδικά,βιοκαύσιµα)

Υποχρεωτική ποσόστωση µε
ενεργειακά
Οικολογική αποδοτικότερα
σήµανση –
οχήµατα
στις
δηµόσιες
Ενεργειακή
Ετικέτα
σε
υπηρεσίες ή οργανισµούς
αυτοκίνητα

1.
2.
3.

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Βελτιστοποίηση της χρήσης Ι.Χ. (car-sharing).
Προώθηση πεζοπορίας και ποδηλασίας
Ανάπτυξη σχεδίων κινητικότητας σε µεγάλες
εταιρείες, σχολεία, σηµεία τουριστικού
ενδιαφέροντος, νοσοκοµεία, χώρους εκδηλώσεων
κλπ

2008 - 2016

Ο υπολογισµός της
αναµενόµενης
ετήσιας
εξοικονόµησης
ενέργειας θα είναι
έµµεσος και θα
προέρχεται από την
µείωση του αριθµού
των Ι.Χ. οχηµάτων.

100 εκ.

2008 -2016

2014

2,85 εκ.

1.
2.
3.
4.

Ενηµερωτική καµπάνια
Εκπαίδευση επαγγελµατιών οδηγών
Εκπαίδευση οδηγών Ι.Χ. µέσω σεµιναρίων
Ενσωµάτωση του Eco-driving στην εκπαιδευτική
διαδικασία για την απόκτηση της άδειας οδήγησης

1.
2.

∆ηµόσια επιχορήγηση
Φορολογικά κίνητρα για οχήµατα εναλλακτικής
τεχνολογίας (φυσικό αέριο, υβριδικά) ή βελτιωµένων
προδιαγραφών κινητήρα (EuroV)

2008- 2016

1738

99 εκ.

1.
2.

∆ηµόσια επιχορήγηση
Φορολογικά κίνητρα για οχήµατα εναλλακτικής
τεχνολογίας (φυσικό αέριο, υβριδικά) ή βελτιωµένων
προδιαγραφών κινητήρα (EuroVΙ)

2008 - 2016

1330

153εκ.

2009-2016
2008-2016

Το
αυτό είναι
Η µέτρο
συνεισφορά
του
κανονιστικό.
Η
έχει
υπολογιστεί
συνεισφορά
του έχει
στην εξοικονόµηση
υπολογιστεί
στην
ενέργειας
των
εξοικονόµηση
µέτρων
ενέργειας
των µέτρων
αντικατάστασης
αντικατάστασης
οχηµάτων.
οχηµάτων.

1.
1.
2.
2.

Περαιτέρω δράσεις για συστηµατική ενηµέρωση του
Απαιτείται
µελέτη
για τον
της
καταναλωτικού
κοινού
µε προσδιορισµό
στόχο την επικράτηση
βέλτιστης
ποσόστωσης.
οχηµάτων που έχουν χαµηλότερη κατανάλωση
Άµεση
νοµοθετική
ρύθµιση
καυσίµου
και εκπέµπουν
λιγότερους ρύπους.
Ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού για την
εφαρµογή του µέτρου.
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1.

Μ9.

Σύνδεση φορολογίας
οχηµάτων µε την ενεργειακή
απόδοση και τις εκποµπές
CO2

2.
3.

ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ

Εκπόνηση µελέτης για την κατάλληλη
κατηγοριοποίηση.27
Ανάπτυξη νέου θεσµικού - κανονιστικού πλαισίου
Προώθηση οχηµάτων που έχουν µικρότερη
κατανάλωση καυσίµου – εκπέµπουν λιγότερους
ρύπους.

2009-2016

Το µέτρο αυτό είναι
κανονιστικό.
Η
συνεισφορά του έχει
υπολογιστεί
στην
εξοικονόµηση
ενέργειας των µέτρων
αντικατάστασης
οχηµάτων.
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