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Το παρόν εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ, για τθν 

υλοποίθςθ των εκνικών ςτόχων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ για το 2020, 

ςτθρίχκθκε ςτο παράρτθμα XIV τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ 

και αναπτφχκθκε κατόπιν ςυνεργαςίασ: 

τθσ Διεφκυνςθσ Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενζργειασ και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΠΕΚΑ) 

και τθσ Διεφκυνςθσ Ενεργειακισ Πολιτικισ & Σχεδιαςμοφ του Κζντρου 

Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ). 
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ΡΠΛΟΓΟΣ 

Ο κφριοσ άξονασ αναφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενεργειακισ πολιτικισ είναι θ ςτακερι προςιλωςθ για 

τθν ανάγκθ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ αποτελεί θ εξοικονόμθςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε ποςοςτό 20% ζωσ το 2020, ςε ςφγκριςθ με τισ προβλζψεισ του ςεναρίου 

διατιρθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςυνζχιςθσ των δρομολογθμζνων πολιτικϊν (business as 

usual – BAU). 

Στο πλαίςιο αυτό θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» περιλαμβάνει τθν ενεργειακι απόδοςθ ςτουσ 

πρωταρχικοφσ τθσ ςτόχουσ, διαςφαλίηοντασ και δθμιουργϊντασ κζςεισ απαςχόλθςθσ και 

εξαςφαλίηοντασ τθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Θ ενεργειακι απόδοςθ 

βρίςκεται υψθλά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και δφναται να ςυμβάλλει ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ τριπλισ πρόκλθςθσ, θ οποία ςυνίςταται από τθν τρζχουςα οικονομικι φφεςθ, τθν 

ενεργειακι εξάρτθςθ και τθν κλιματικι αλλαγι. 

Κατά τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ επίτευξθσ αυτοφ του κεντρικοφ ςτόχου εντοπίςτθκαν 

ουςιαςτικζσ αποκλίςεισ και κρίκθκε ςκόπιμο να υπάρξει επικαιροποίθςθ τόςο των δεςμεφςεων 

όςο και των μθχανιςμϊν που κα πρζπει να τεκοφν ςε εφαρμογι. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα, τον 

Οκτϊβριο του 2012, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι να κεςπίςει τθ νζα Οδθγία 2012/27/ΕΕ για τθν 

ενεργειακι απόδοςθ με ςαφι προςανατολιςμό ςτθν επίτευξθ του ςυνολικοφ ςτόχου ενεργειακισ 

απόδοςθσ για τθ μείωςθ κατά 20% τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ζωσ το 2020. Θ 

απαίτθςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ για τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και θ 

υιοκζτθςθ τθσ νζασ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι απόδοςθ προιλκε ωσ αποτζλεςμα των 

ενδείξεων απόκλιςθσ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ, ςφμφωνα με τα ιδθ 

υποβλθκζντα εκνικά Σχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΔΕΑ Λ & ΛΛ) από τα κράτθ μζλθ, κακϊσ 

και τθσ ανάγκθσ επικαιροποίθςθσ του νομικοφ πλαιςίου για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςτθν ΕΕ. 

Θ Οδθγία 2012/27/ΕΕ τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 4 Δεκεμβρίου 2012, καταργϊντασ τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ 

και τθν Οδθγία 2004/8/ΕΚ για τθ ςυμπαραγωγι, με προκεςμία ςυμμόρφωςθσ ζωσ τισ 5 Λουνίου 

2014. Θ πρόοδοσ ςτθν πορεία προσ τον ενδεικτικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά 9% ζωσ το 

2016 βάςει τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΕ και μζροσ του παρόντοσ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΣΔΕΑ). 

Το παρόν ΕΣΔΕΑ καταγράφει τθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ με τθν εφαρμογι πολιτικϊν, μζτρων, μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ, κακϊσ και δράςεων 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Στο πλαίςιο αυτό διαμορφϊνεται θ ςτρατθγικι, θ εφαρμογι τθσ οποίασ 

οδθγεί ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζχρι το 2020. 

Θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που 

τίκενται ςε εκνικό επίπεδο και αναφζρεται ςε μζτρα και επενδφςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον 

κτιριακό τομζα, τθ βιομθχανία και τισ μεταφορζσ. Τα μζτρα αυτά ςτο ςφνολο τουσ επιτυγχάνουν 

ςυγκριτικά τθν πιο γριγορθ απόςβεςθ ςε ςχζςθ με άλλα μζτρα μείωςθσ τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ και εμφανίηουν τον καλφτερο δείκτθ που εκφράηει τθν επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ 
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ενζργειασ ανά μονάδα επζνδυςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το ςυνολικό κόςτοσ κφκλου ηωισ των 

παρεμβάςεων. 

Σθμαντικό πλεονζκτθμα αυτϊν των τεχνολογικϊν παρεμβάςεων αποτελεί και το γεγονόσ ότι μια 

ενδεχόμενθ μελλοντικι αφξθςθ του κόςτουσ των ςυμβατικϊν καυςίμων απορροφάται από τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και επομζνωσ δεν ζχει αντίκτυπο ςτον προχπολογιςμό του 

τελικοφ χριςτθ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ εφαρμογι επιτυχθμζνων μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςε επίπεδο τελικισ χριςθσ μειϊνει ςυνολικά και τθ ηιτθςθ ενζργειασ, με πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ 

ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, θ αγορά των τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ, αναμζνεται να παρουςιάςει υψθλό ρυκμό ανάπτυξθσ μζχρι το 2020, κακϊσ 

προβλζπεται θ κζςπιςθ μζτρων και υποχρεϊςεων για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του δθμόςιου 

και ιδιωτικοφ τομζα. Ραράλλθλα, θ ενεργοποίθςθ νζων μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ όπωσ ςυμβάςεισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω επιχειριςεων ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ, κα 

διαμορφϊςουν ζνα νζο επιχειρθματικό τομζα δραςτθριοποίθςθσ ικανό να αντιςτακμίςει τισ 

επιπτϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ φφεςθσ και τθν πτϊςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ. 

Το παρόν ΕΣΔΕΑ 2014 αποτελεί το τρίτο ΕΣΔΕΑ ςε ςυνζχεια των δφο ιδθ υποβλθκζντων ςχεδίων 

δράςθσ κατά τα ζτθ 2008 και 2011 και αποτελεί το πρϊτο ΕΣΔΕΑ ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΕ. Επιπρόςκετα, αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ και παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ, βαςιηόμενο ςε ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτα προθγοφμενα ΣΔΕΑ. Στο παρόν ΕΣΔΕΑ 

περιλαμβάνονται μζτρα που ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί ςε αναφορά των προθγοφμενων, κακϊσ επίςθσ 

και νζα προτεινόμενα ι προγραμματιςμζνα μζτρα τα οποία αναμζνεται να εφαρμοςτοφν ςτο 

προςεχζσ διάςτθμα. 

Τζλοσ, κάκε ΕΣΔΕΑ αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο πολιτικισ για τθ χϊρα το οποίο κζτει ςτο 

επίκεντρο τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ που ςυντελεί ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθ 

διαςφάλιςθ κζςεων εργαςίασ. Αποτελεί ζνα εργαλείο ενεργειακισ πολιτικισ για τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν και ςυγκριτικϊν αποτελεςμάτων και 

ςυντελϊντασ ςτθ χάραξθ κοινισ και αποτελεςματικισ Ευρωπαϊκισ ενεργειακισ πολιτικισ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Το παρόν ΕΣΔΕΑ αποτελεί ζκκεςθ κατά τθν οποία γίνεται θ ςφνδεςθ τθσ προθγοφμενθσ Οδθγίασ 

2006/32/ΕΚ για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ με τθ 

νζα Οδθγία 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι απόδοςθ. Ωσ αποτζλεςμα, ςτθν παροφςα ζκκεςθ 

γίνεται εκτενισ παρουςίαςθ τόςο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που αναμζνεται από τθν εφαρμογι 

τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ, όςο και των απαιτιςεων για τθν ενεργειακι απόδοςθ που απορρζουν 

από τθ νζα Οδθγία 2012/27/ΕΕ. 

Ειδικότερα, παρζχονται πλθροφορίεσ για μζτρα που ιδθ εφαρμόηονται, κακϊσ και για μζτρα που 

πρόςφατα ζχουν εγκρικεί ι προβλζπεται να εγκρικοφν ενόψει των απαιτιςεων που προκφπτουν 

από τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ. Επιπρόςκετα, παρουςιάηονται τα μζτρα που εμπίπτουν ςτο 

πλαίςιο του υφιςτάμενου κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, ϊςτε με αυτό τον τρόπο να 

υιοκετθκοφν πολιτικζσ, υποχρεϊςεισ και ςτρατθγικζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ και 

πρωτογενοφσ κατανάλωςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Ο υφιςτάμενοσ Νόμοσ 3855/2010 (ΦΕΚ, Α, 95, 23-06-2010) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» ζκεςε 

το απαραίτθτο πλαίςιο για τθν προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, 

εναρμονίηοντασ ταυτόχρονα τθν ελλθνικι νομοκεςία με τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ για τθν ενεργειακι 

απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. Επιπρόςκετα, κεςπίςτθκε εκνικόσ 

ενδεικτικόσ ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ζωσ το 2016 ςε ποςοςτό 9% τθσ μζςθσ ετιςιασ τελικισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ αναφοράσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ αποτζλεςε το εφαλτιριο για τον 

αποτελεςματικότερο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Ωσ αποτζλεςμα, θ ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ εμφάνιςε πτωτικι τάςθ τθν 

περίοδο 2007-2012, με εξαίρεςθ μια μικρι αφξθςθ το 2008. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ανιλκε το 2012 ςε 27,1 Mtoe (314,7 TWh) παρουςιάηοντασ αφξθςθ 0,5% ςε 

ςχζςθ με το 2011, ενϊ τθν περίοδο 2007-2012 εμφάνιςε μείωςθ ίςθ με 11,8%. Αντίςτοιχθ αλλά 

εντονότερθ τάςθ εμφάνιςε και θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κατανάλωςθ 

τελικισ ενζργειασ το 2012 ανιλκε ςε 17,1 Mtoe (199,2 TWh) εμφανίηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 

9,2% ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ μείωςθ ςε ποςοςτό 22,4% καταγράφθκε και τθν περίοδο 2007-2012. 

Θ ςυγκεκριμζνθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ και τελικισ ενζργειασ είναι απόρροια τόςο 

τθσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όςο και των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ φφεςθσ 

ςτθν Ελλθνικι οικονομία κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ο 

βιομθχανικόσ και τριτογενισ τομζασ παρουςίαςαν μείωςθ ςτθν Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία, 

ιδιαίτερα τθν περίοδο 2009-2012, όπου οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ζγιναν αιςκθτζσ 

ςτθν πραγματικι οικονομία. Επίςθσ, θ εξζλιξθ του Διακζςιμου Ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν 

εμφανίηεται να ακολουκεί τθ ςυνεχιηόμενθ φκίνουςα πορεία εξζλιξθσ του Ακακάριςτου Εκνικοφ 

Ρροϊόντοσ, με εξαίρεςθ τθν περίοδο 2007-2008 ςτθν οποία υπάρχει μια μικρι αφξθςθ. Θ ςυνολικι 

μείωςθ τθν περίοδο 2007-2012 ανζρχεται ςε 10,9% ςτο Διακζςιμο Ειςόδθμα των νοικοκυριϊν και 
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ςε 13,2% ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν, ενϊ θ επιμζρουσ μείωςθ το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 

ιςοφται με 3,9% ςτο Διακζςιμο Ειςόδθμα των νοικοκυριϊν και με 7,1% ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο 

Ρροϊόν. 

Οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ επιβεβαιϊκθκαν και από το 2ο ΣΔΕΑ, το οποίο εκπονικθκε το 2011, 

όπου προςδιορίςτθκε ότι ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ για το 2010, ο οποίοσ 

ιςοφται με 5,1 TWh (0,44 Mtoe), υπερκαλφφκθκε με τθν ενεργοποίθςθ μζτρων που 

προδιαγράφθκαν ςτο πλαίςιο του 1ου ΣΔΕΑ, αλλά και με τθ ςυνειςφορά τθσ οικονομικισ φφεςθσ.   

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΕΣΔΕΑ, εφαρμόςτθκε θ προςζγγιςθ μζςω των δεικτϊν ODEX, οι οποίοι 

εκτιμοφν τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα των τεχνολογικϊν παρεμβάςεων χωρίσ τθν επίδραςθ 

εξωγενϊν παραγόντων (όπωσ οικονομικζσ, κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κλπ). Οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ 

κεωροφνται ενδεικτικοί για τθν αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ από τθ ςυνολικι εκτιμθκείςα 

εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ που προκφπτει από 

τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω μεκοδολογίασ για το 2012 εκτιμάται ίςθ με 8,7 TWh (0,75 Mtoe). Θ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ιςοφται ςτον οικιακό τομζα με 0,8 TWh (0,07 Mtoe), ςτον τομζα των 

μεταφορϊν με 7,3 TWh (0,63 Mtoe) και ςτον τριτογενι με 0,6 TWh (0,06 Mtoe).  

Από τισ παραπάνω εκτιμιςεισ προςδιορίςτθκε και θ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για το 

2012. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ όπωσ προζκυψε από τθν 

εφαρμογι των δεικτϊν ODEX ανζρχεται ςτισ 11,2 TWh (0,96 Mtoe). 

Στο προςεχζσ μζλλον αναμζνεται θ εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι 

απόδοςθ. Αρκετά ορόςθμα τα οποία προβλζπονται ςτθν εν λόγω Οδθγία ζχουν ιδθ υλοποιθκεί, 

καταδεικνφοντασ τθν τάςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ υποδείξεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Οδθγίασ. 

Το πρϊτο ορόςθμο ιταν ο κακοριςμόσ του εκνικοφ ςτόχου ενεργειακισ απόδοςθσ, όπωσ 

προβλζπεται ςτο Άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ. Ο αρχικόσ κακοριςμόσ του ςτόχου πραγματοποιικθκε μζςω 

τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, θ οποία υποβλικθκε τον Απρίλιο 

του 2013. Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΕΣΔΕΑ, ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ επικαιροποιικθκε 

ϊςτε να ςυνάδει με τθν πρόςφατα ανακεωρθμζνθ εκνικι ενεργειακι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ ζωσ το 

2030.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ωσ ςτόχοσ ενεργειακισ απόδοςθσ για το 2020 τίκεται θ επίτευξθ τελικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα επίπεδα των 18,4 Μtoe. Ο κακοριςμόσ του ςτόχου επιλζχκθκε να 

πραγματοποιθκεί βάςει τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι αυτι 

κακορίηει τισ απαιτιςεισ και τθ ηιτθςθ ενζργειασ, ενϊ παράλλθλα για τθν πρόβλεψθ εξζλιξθσ του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τα μοντζλα υπολογιςμοφ που χρθςιμοποιικθκαν προςομοιϊνουν 

αποτελεςματικότερα τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ.  

Επιπρόςκετα, θ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ το 2020 κα ανζρχεται ςε 24,7 Μtoe, ενϊ θ 

ενεργειακι ζνταςθ πρωτογενοφσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και θ ενεργειακι ζνταςθ τελικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το 2020 κα ιςοφνται αντίςτοιχα με 0,109 και 

0,081 koe/€. Ο ςτόχοσ που προκφπτει για το 2020, είναι αποτζλεςμα των εκτιμιςεων εξζλιξθσ τόςο 

των μεγεκϊν τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, όςο και τθσ εφαρμογισ μζτρων, δράςεων και 
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προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, διείςδυςθσ των ΑΡΕ και επίτευξθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ και ςτθν πρωτογενι παραγωγι ενζργειασ. 

Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο του Άρκρου 7 τθσ Οδθγίασ αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ κακεςτϊτων 

επιβολισ τθσ υποχρζωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, υπολογίςτθκε ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

για τθν περίοδο 2014-2020, ο οποίοσ διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.332,7 ktoe (38,8 TWh) εκ των 

οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων ιςοφται με 902,1 ktoe (10,5 TWh). Ωσ 

ενδιάμεςοι περίοδοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ επίτευξθσ του ςυνολικοφ ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αλλά και των νζων εξοικονομιςεων ορίςτθκαν: 

α) θ περίοδοσ 2014 ζωσ 2015 με ενδιάμεςο ςυνολικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 300,7 ktoe 

(3,5 TWh) και 

β) θ περίοδοσ 2016 ζωσ 2018 με ενδιάμεςο ςυνολικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 1.678,9 ktoe 

(19,5 TWh). 

Για τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ επιλζχκθκε αποκλειςτικά θ υιοκζτθςθ 

κατάλλθλων ιςοδφναμων μζτρων πολιτικισ για τθν εξαςφάλιςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ χωρίσ τθ κζςπιςθ κακεςτϊτοσ επιβολισ υποχρζωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

ςε υπόχρεα μζρθ (εταιρείεσ λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ και διανομείσ ενζργειασ). Τελικά, 

προβλζφκθκαν 18 μζτρα πολιτικισ με ςκοπό τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ, ενϊ φορείσ υλοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων μζτρων είναι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και τελικοί αποδζκτεσ αυτϊν είναι ο ςτενόσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ, οι επιχειριςεισ 

του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και οι τελικοί καταναλωτζσ. 

Στο πλαίςιο του Άρκρου 5 ςχετικά με τον υποδειγματικό ρόλο κτιρίων που ανικουν ςε δθμόςιουσ 

φορείσ, αποφαςίςτθκε θ ανακαίνιςθ του 3% του ςυνολικοφ εμβαδοφ δαπζδου κερμαινόμενων 

ι/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτθτα και καταλαμβανόμενα από τθν κεντρικι δθμόςια 

διοίκθςθ να πραγματοποιθκεί χωρίσ τθν εφαρμογι τθσ εναλλακτικισ προςζγγιςθσ. Επίςθσ, 

δθμοςιοποιικθκε ο κατάλογοσ κερμαινόμενων ι/και ψυχόμενων κτιρίων τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ με ςυνολικό ωφζλιμο εμβαδό δαπζδου πάνω από 500 m2. 

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο του Άρκρου 14 αναφορικά με το δυναμικό υλοποίθςθσ τθσ ςυμπαραγωγισ 

υψθλισ απόδοςθσ και αποδοτικισ τθλεκζρμανςθσ και τθλεψφξθσ ορίςτθκαν ποιζσ εγκαταςτάςεισ 

δφνανται να εξαιρεκοφν από τθν υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το ςφνολο των μζτρων πολιτικισ που είτε ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί είτε 

ςχεδιάηονται να υλοποιθκοφν και αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. 
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ΑΝΑΣΚΠΡΘΣΘ ΕΚΝΛΚΪΝ ΣΤΠΧΩΝ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΓΛΑ ΤΟ 2020  

Σφμφωνα με το Άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι απόδοςθ, κάκε Κράτοσ-Μζλοσ 

καλείται να κακορίςει ενδεικτικό εκνικό ςτόχο ενεργειακισ απόδοςθσ για το ζτοσ 2020, βαςιηόμενο 

είτε ςτθν πρωτογενι ι ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, είτε ςτθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ι 

τελικισ ενζργειασ, είτε ςτθν ενεργειακι ζνταςθ. 

Στον ελλθνικό ςχεδιαςμό για τον κακοριςμό του εκνικοφ ενδεικτικοφ ςτόχου ενεργειακισ απόδοςθσ 

για το 2020, λιφκθκαν επίςθσ υπόψθ και ςυνεκτιμικθκαν οι ακόλουκοι παράμετροι:  

 ότι θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ΕΕ των 28 Κρατϊν-Μελϊν το 2020 δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τα 1.483 εκατομμφρια toe πρωτογενοφσ ενζργειασ ι τα 1.086 εκατομμφρια toe 

τελικισ ενζργειασ 

 τα μζτρα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, 

 τα μζτρα που ελιφκθςαν και λαμβάνονται για τθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που περιγράφονται ςτο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ Α, 95, 23-06-2010), ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2006/32/ΕΚ για τθν ενεργειακι 

απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. 

Βαςικό ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ για τον κακοριςμό του εκνικοφ ςτόχου υπιρξε θ αναγνϊριςθ των 

κρίςιμων παραμζτρων και μζτρων που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, ϊςτε να εκτιμθκεί θ εξζλιξθ του 

εκνικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. 

Συγκεκριμζνα, θ διαδικαςία για τον υπολογιςμό του εκνικοφ ενδεικτικοφ ςτόχου ζλαβε υπόψθ τισ 

ςυνκικεσ που επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ πρωτογενοφσ και τελικισ ενζργειασ, κακϊσ και τισ 

εκτιμιςεισ εξζλιξθσ των βαςικϊν μεγεκϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζχρι το 2020 και του 

ενεργειακοφ μείγματοσ, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί μζχρι ςιμερα. Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί ο 

ςτόχοσ εκτιμικθκε θ εξζλιξθ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ τεχνολογιϊν βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ζωσ το 2020, κακϊσ και θ εφαρμογι ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν και δράςεων 

ςτο ςφνολο των ενεργειακϊν τομζων. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο αυτό, ελιφκθςαν υπόψθ τα μζτρα και οι δράςεισ που περιγράφονται τόςο ςτο 

1ο και 2ο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςτόχοι και 

δράςεισ που περιγράφονται ςτο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τισ ΑΡΕ. Επίςθσ, ενςωματϊκθκαν και τα 

μζτρα πολιτικισ που περιγράφθκαν ςτθν ζκκεςθ που υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον 

Δεκζμβριο του 2013 ςτο πλαίςιο του Άρκρου 7 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. 

Θ ποςοτικι ανάλυςθ του ςεναρίου για τον κακοριςμό του εκνικοφ ςτόχου ενεργειακισ απόδοςθσ 

πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια των μακθματικϊν μοντζλων TIMES, WASP IV και COST. 
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Το μοντζλο TIMES είναι ζνα «από κάτω προσ τα πάνω, οδθγοφμενο από τθ ηιτθςθ» ενεργειακό 

μοντζλο βελτιςτοποίθςθσ. Ρεριγράφει το ςφνολο του ενεργειακοφ τομζα τθσ χϊρασ και με δεδομζνεσ 

υποκζςεισ για τθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν ςτοιχείων τθσ χϊρασ, των διεκνϊν τιμϊν τθσ 

ενζργειασ των διακζςιμων ενεργειακϊν τεχνολογιϊν και τθσ εξζλιξθσ του κόςτουσ αυτϊν αλλά και 

τθν πορεία εφαρμογισ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, προςδιορίηει τον ςυνδυαςμό 

ελαχίςτου κόςτουσ τεχνολογιϊν και μορφϊν ενζργειασ που εξυπθρετεί τθ ηιτθςθ ωφζλιμθσ 

ενζργειασ υπό περιοριςμοφσ, όπωσ είναι για παράδειγμα το επίπεδο διείςδυςθσ των ΑΡΕ και οι 

εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από τον ενεργειακό τομζα. Ζτςι, είναι τελικά δυνατι θ 

ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ των ενεργειακϊν και περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν ςτουσ τομείσ προςφοράσ 

και ηιτθςθσ ενζργειασ. 

Για τθ λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ του ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ, χρθςιμοποιείται το μοντζλο 

WASP. Με το μοντζλο WASP προςδιορίηεται το ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ ελαχίςτου κόςτουσ που 

εξυπθρετεί τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και ιςχφοσ και που ταυτόχρονα 

εξαςφαλίηει τθν οικονομικι βιωςιμότθτα των ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Τζλοσ, χρθςιμοποιείται το μοντζλο COST για τθν χρονολογικι προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ. Με το μοντζλο αυτό, προςδιορίηεται θ φόρτιςθ των μονάδων 

θλεκτροπαραγωγισ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι ςυνεργαςία των ςτακμϊν ΑΡΕ με τουσ 

κερμικοφσ ςτακμοφσ. 

 

ΡΑΑΔΟΧΖΣ ΜΟΝΤΖΛΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΦ  

Οι βαςικζσ παραδοχζσ αναφορικά με τα μακροοικονομικά και δθμογραφικά δεδομζνα, που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτα μοντζλα υπολογιςμοφ για τον κακοριςμό του εκνικοφ ςτόχου ενεργειακισ 

απόδοςθσ, παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1. Τα μακροοικονομικά δεδομζνα αφοροφν τόςο το 

ςυνολικό και κατά κεφαλιν ΑΕΡ, όςο και τθν προςτικζμενθ αξία ςε επίπεδο χϊρασ. 

Αναφορικά με τα δθμογραφικά δεδομζνα, ςτον Ρίνακα 1 παρατίκεται θ εξζλιξθ των βαςικϊν μακρο-

οικονομικϊν και δθμογραφικϊν μεγεκϊν για τα εξεταηόμενα ζτθ. 
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Ρίνακασ 1: Ρίνακασ βαςικϊν παραδοχϊν μοντζλων υπολογιςμοφ. 

 

 

Μακροοικονομικά Δεδομζνα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΑΕΡ (εκατ. € ςε τρζχουςεσ τιμζσ) 219.659 206.368 192.954 185.429 186.542 191.951 199.054 206.020 212.613 219.629 226.438 

Ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ του ΑΕΡ (%)  -6,1% -6,5% -3,9% 0,6% 2,9% 3,7% 3,5% 3,2% 3,3% 3,1% 

ΑΕΡ κατά κεφαλιν (€ ςε τρζχουςεσ 

τιμζσ) 

57.262 53.794 50.040 47.962 48.123 49.389 51.236 53.050 54.768 56.597 58.374 

Ρροςτικζμενθ Αξία (εκατ. € ςε 

τρζχουςεσ τιμζσ) 

184.513 173.349 162.082 155.760 156.695 161.239 167.205 173.057 178.595 184.489 190.208 

Ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ (%) 

 -6,1% -6,5% -3,9% 0,6% 2,9% 3,7% 3,5% 3,2% 3,3% 3,1% 

Δθμογραφικά Δεδομζνα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ρλθκυςμόσ (χιλ.) 11.308 11.308 11.367 11.397 11.426 11.456 11.471 11.486 11.501 11.517 11.532 

Ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ (%)   0,00% 0,52% 0,26% 0,26% 0,26% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Αρικμόσ κατοικιϊν (χιλ.) 3.836 3.836 3.856 3.866 3.876 3.887 3.885 3.884 3.882 3.881 3.879 
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ΚΑΚΟΛΣΜΠΣ ΣΤΠΧΟΥ  

Τα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι του ενεργειακοφ μοντζλου για τον κακοριςμό του εκνικοφ 

ςτόχου ενεργειακισ απόδοςθσ οδιγθςαν ςτο να τεκεί ωσ ςτόχοσ ενεργειακισ απόδοςθσ για το 

2020 θ επίτευξθ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα επίπεδα των 18,4 Μtoe. Ο κακοριςμόσ του 

ςτόχου επιλζχκθκε να γίνει βάςει τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, τόςο γιατί αυτι 

κακορίηει τισ απαιτιςεισ και τθ ηιτθςθ ενζργειασ, όςο και λόγω του γεγονότοσ ότι για τθν 

πρόβλεψθ εξζλιξθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τα μοντζλα υπολογιςμοφ που 

χρθςιμοποιικθκαν προςομοιϊνουν αποτελεςματικότερα τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα και με τισ κατευκφνςεισ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, παρουςιάηεται και θ 

πρόβλεψθ για τθν κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ, ενϊ δίνονται και οι εκτιμιςεισ για τθν 

ενεργειακι ζνταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το 2020. 

Ο ςτόχοσ που προκφπτει για το 2020, είναι αποτζλεςμα των εκτιμιςεων εξζλιξθσ τόςο των 

μεγεκϊν τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, όςο και τθσ εφαρμογισ μζτρων, δράςεων και 

προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, διείςδυςθσ των ΑΡΕ και επίτευξθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Λδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι θ εκτίμθςθ για το 2020 τθσ 

τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, αλλά και τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ είναι 

ςθμαντικά χαμθλότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ που παρατθρικθκαν κατά το 2007 (Ρίνακασ 2). 

Ταυτόχρονα, είναι επίςθσ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι θ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για 

το 2020 αναμζνεται να είναι χαμθλότερθ και από τθν αντίςτοιχθ του 2011. Συγκεκριμζνα, κα 

επιτευχκεί ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο ενεργειακό μοντζλο ανάπτυξθσ, ςυνδυάηοντασ τόςο τα 

δομικά όςο και τα τεχνολογικά του χαρακτθριςτικά, και ςτθ λειτουργία του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ ςε επίπεδο παραγωγισ πρωτογενοφσ ενζργειασ και διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

ενζργειασ. 

Αποτυπϊνοντασ τθ ςυμμετοχι τθσ οικονομικισ εξζλιξθσ ςτο ενεργειακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, 

εκτιμάται ότι κα καταγραφεί μια αξιοςθμείωτθ βελτίωςθ του δείκτθ ενεργειακισ ζνταςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ (Ρίνακασ 2). Συγκεκριμζνα, το 2007, πριν ουςιαςτικά εμφανιςτοφν οι 

επιπτϊςεισ από τθν οικονομικι φφεςθ, αλλά και πριν αρχίςουν να εφαρμόηονται μζτρα 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, ο δείκτθσ ενεργειακισ ζνταςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

ιταν ςτα επίπεδα του 0,137 koe/€. Το 2020 αναμζνεται, με ςτακερό ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, να ζχει επιτευχκεί βελτίωςθ του δείκτθ ενεργειακισ ζνταςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 20,4% (δθλαδι ςε επίπεδα χαμθλότερα από 0,109 

koe/€), υποδθλϊνοντασ τθ ςτακερι μετάβαςθ ςε μια ενεργειακά αποδοτικότερθ 

αναπτυςςόμενθ εκνικι οικονομία. 

Θ ίδια τάςθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ επιβεβαιϊνεται και από τον δείκτθ 

ενεργειακισ ζνταςθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ (Ρίνακασ 2), αφοφ παρατθρείται το 2020 

(0,081 koe/€) μείωςθ τθσ τάξεωσ του 18,2% ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 2007 (0,099 koe/€). 

Στον Ρίνακα 2 ςυνοψίηεται θ εξζλιξθ των εξεταηόμενων ενεργειακϊν μεγεκϊν και των δεικτϊν 

ενεργειακισ ζνταςθσ παρακζτοντασ απολογιςτικά δεδομζνα για τα ζτθ 2007, 2009 και 2011, 
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κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ για το 2020, όπωσ προζκυψαν κατά τον κακοριςμό του 

εκνικοφ ενδεικτικοφ ςτόχου ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. 

Ρίνακασ 2: Εξζλιξθ ενεργειακϊν μεγεκϊν και εκνικόσ ενδεικτικόσ ςτόχοσ. 

 2007 2009 2011 

2020 
(Εκνικόσ ενδεικτικόσ 

ςτόχοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ) 

Ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ 
ενζργειασ (Μtoe) 

31,5 30,5 27,8 25,4 

Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
(Μtoe) 

30,7 29,6 26,9 24,7 

Συνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 
(Μtoe) 

22,1 20,5 18,9 18,4 

Ενεργειακι ζνταςθ πρωτογενοφσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ (koe/€) 

0,137 0,128 0,129 0,109 

Ενεργειακι ζνταςθ τελικισ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ (koe/€) 

0,099 0,089 0,091 0,081 

 

ΑΝΑΣΚΠΡΘΣΘ ΤΘΣ ΤΕΛΛΚΙΣ ΕΞΟΛΚΟΝΠΜΘΣΘΣ ΕΝΖΓΕΛΑΣ  

Κατά τθν εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ πραγματοποιικθκε μια εκτενισ μελζτθ προκειμζνου να 

προςδιοριςτοφν όλοι οι παράγοντεσ που κα ςυμβάλουν ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 

2006/32/ΕΚ για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. 

Με τον τρόπο αυτό διαμορφϊκθκε ζνα ολοκλθρωμζνο εκνικό πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ, θ εφαρμογι του οποίου κα οδθγοφςε ςτθν επίτευξθ του ενδιάμεςου 

ενεργειακοφ ςτόχου για το 2010. Τα μζτρα του προγράμματοσ αυτοφ προζκυψαν λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν υφιςτάμενθ ενεργειακι κατάςταςθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ, τισ εκνικζσ 

προτεραιότθτεσ (περαιτζρω διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου και των ΑΡΕ), τισ πολιτικζσ και τα 

μζτρα, που θ χϊρα δεςμεφεται και εφαρμόηει ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο, ςε ςχζςθ με 

τθν επιλογι του ενεργειακοφ μίγματοσ, τισ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ, τθν 

απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Ππωσ προζκυψε από τθν εκπόνθςθ του 2ου ΣΔΕΑ, ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ για εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ για το 2010 υπερκαλφφκθκε με τθν ενεργοποίθςθ μζτρων που προδιαγράφθκαν ςτο 

πλαίςιο του 1ου ΣΔΕΑ, αλλά και με τθ ςυνειςφορά τθσ οικονομικισ φφεςθσ.   
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Στον Ρίνακα 3 παρουςιάηεται θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ για το 2012, που 

προκφπτει από τον υπολογιςμό των δεικτϊν ODEX, κακϊσ και οι ςυγκεντρωτικοί ςτόχοι 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ζτςι όπωσ προζκυψαν από τθν εκπόνθςθ του 1ου ΣΔΕΑ.  

Ρίνακασ 3: Εκτιμιςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και επιμζρουσ ςτόχοι. 

 

Τελικι ενζργεια 

ESD EPBD 

Στόχοσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ όπωσ 

κακορίςτθκε ςτο 1ο 
ΣΔΕΑ (ΤWh) 

Επίτευξθ ςτόχου για το 
2012/πρόβλεψθ 

ςτόχου για το 2016 
(ΤWh) 

 

Στόχοσ για ςχεδόν μθδενικισ 
κατανάλωςθσ κτίρια (όλα τα 

καινοφργια κτίρια, ποςοςτό (%) 
ι διεφρυνςθ των απαιτιςεων 

για ενεργειακι απόδοςθ) 

2010 5,15   

2012  8,74  

2016 16,46 16,46  

2020   100% 

 

Για τθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2012, χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία 

των δεικτϊν ODEX.  

Κατά τθν εκπόνθςθ του 2ου ΣΔΕΑ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ οι ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, αναπτφχκθκε προςεγγιςτικι 

μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μεκοδολογία βαςίςτθκε ςτθν προςπάκεια προςαρμογισ τθσ εκτιμϊμενθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ανά τομζα ςτο ζτοσ 2010 (υποβολι 2ου ΣΔΕΑ) ςτα επίπεδα που ενδεχομζνωσ να υπιρχαν χωρίσ 

τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Αυτό πραγματοποιικθκε υπολογίηοντασ τον λόγο 

ςυγκεκριμζνων δεικτϊν για τα ζτθ 2007, το οποίο κεωρείται ωσ ζτοσ αναφοράσ, και 2010. 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΕΣΔΕΑ για τθν αποςφνδεςθ από τθ ςυνολικι μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ εκτιμθκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, λόγω εξωτερικϊν 

ςυνκθκϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ, χρθςιμοποιικθκαν οι δείκτεσ 

ODEX ζτςι όπωσ υπολογίηονται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ODYSSEE-MURE 

(Energy Efficiency Trends & Policies). Οι δείκτεσ ODEX χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςτουσ κφριουσ τομείσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (βιομθχανία, μεταφορζσ, 

οικιακόσ τομζασ), κακϊσ και ςτο ςφνολο τθσ τελικισ κατανάλωςθσ. 

Για κάκε τομζα τελικισ κατανάλωςθσ, ο δείκτθσ ODEX όπωσ ορίηεται ςτθν υπ’ αρικμ. 

Δ6/7094/23-05-2011 (918 Β’) (Άρκρο 4, Μζκοδοι υπολογιςμοφ − αντιμετϊπιςθ αβεβαιότθτασ) 

υπολογίηεται ωσ ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ των δεικτϊν επιμζρουσ κλάδων τθσ βιομθχανίασ, 

τελικϊν χριςεων ςτον οικιακό τομζα και διαφόρων κατθγοριϊν μεταφορϊν. Ο ςυντελεςτισ 

βαρφτθτασ που χρθςιμοποιείται για να προκφψει ο ςτακμιςμζνοσ δείκτθσ αφορά το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ του κάκε υποτομζα ςτο ςφνολο τθσ κατανάλωςθσ 
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ενζργειασ του τομζα. Οι επιμζρουσ δείκτεσ υπολογίηονται από τθ μεταβολι τθσ μοναδιαίασ 

κατανάλωςθσ, θ οποία προςδιορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ φυςικά μεγζκθ, ζτςι ϊςτε να 

αποδίδεται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ από τθ 

ςκοπιά τθσ αποτίμθςθσ των μζτρων τθσ ενεργειακισ πολιτικισ. Οι δείκτεσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ODEX κεωροφνται περιςςότερο αντιπροςωπευτικοί για τθν εκτίμθςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ παραδοςιακοφσ δείκτεσ, κακϊσ οι δείκτεσ αυτοί είναι 

κανονικοποιθμζνοι ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηονται από τισ παραμζτρουσ που διαμορφϊνουν 

τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα αλλά δεν ςυνδζονται με αυτιν, όπωσ ενδεικτικά είναι οι αλλαγζσ 

τθσ οικονομίασ (πχ. οικονομικι φφεςθ) και τθσ βιομθχανίασ (πχ. δομικζσ αλλαγζσ ςτισ 

παραγωγικζσ διαδικαςίεσ), οι αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ (αφξθςθ του μεγζκουσ των κατοικιϊν, 

μεταβολζσ ςτον αρικμό των κυκλοφοροφντων οχθμάτων) κτλ. 

Για να υπερκεραςτεί το πρόβλθμα ότι ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ODYSSEE-MURE δεν 

προςδιορίηεται ο δείκτθσ ODEX για τον τριτογενι τομζα, αναπτφχκθκε αντίςτοιχοσ δείκτθσ ο 

οποίοσ υπολογίςτθκε από τα αποτελζςματα των ενεργειακϊν μοντζλων που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςτο μζλλον (βλ. κεφάλαιο «Αναςκόπθςθ εκνικϊν ςτόχων ενεργειακισ απόδοςθσ για 

το 2020»). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο υπολογιςμόσ τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ πραγματικισ 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν περίπτωςθ του τριτογενι τομζα 

πραγματοποιικθκε από τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ: 

 

qef = (Qt-Qo) . (Eo/Qo) 

και  

uef = Qt . (Et/Qt - Eo/Qo) 

 

όπου 

Qt και Qο είναι θ ωφζλιμθ ενζργεια τα ζτθ t και o αντίςτοιχα και 

Et και Eo είναι θ κατανάλωςθ ενζργειασ τα ζτθ t και o αντίςτοιχα. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι θ μοντελοποίθςθ του δείκτθ ODEX για τον τριτογενι τομζα 

πραγματοποιικθκε από το 2010 και μετά, με αποτζλεςμα να μθν προςδιορίηεται θ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθν περίοδο 2007-2010. Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι 

ςτο προθγοφμενο ΕΣΔΕΑ θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε δεν οδιγθςε ςε εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα δεν αναμζνεται διαφοροποίθςθ των αποτελεςμάτων από τθν 

εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ. 
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Στον Ρίνακα 4 παρατίκενται τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι τθσ 

παραπάνω μεκοδολογίασ αναφορικά με τθν επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθν περίοδο 

2007-2012 για το ςφνολο των εξεταηόμενων κλάδων τελικισ κατανάλωςθσ. 

Ρίνακασ 4: Εκτιμιςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά τομζα τθν περίοδο 2007-2012. 

Τομζασ Επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ (TWh) 

Οικιακόσ 0,8 

Τριτογενισ 0,6 

Βιομθχανικόσ 0,0 

Μεταφορϊν 7,3 

Σφνολο 8,7 

 

Από τα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι θ εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ιςοφται για τον οικιακό τομζα με 0,8 TWh (68,3 ktoe), τον τριτογενι τομζα με 0,6 TWh 

(55,3 ktoe) και τον τομζα των μεταφορϊν με 7,3 TWh (627,6 ktoe) Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ εκτιμάται ίςθ με 8,7 TWh (751,2 ktoe). Τζλοσ, για τθν 

περίπτωςθ του βιομθχανικοφ τομζα θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

δεν επιτεφχκθκε βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ του απόδοςθσ τθν εξεταηόμενθ περίοδο. 

Διαπιςτϊνεται ότι καλφπτεται επιτυχϊσ ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που 

ζχει τεκεί από το Ν. 3855/2010 για το ζτοσ 2010, ενϊ διαφαίνεται ότι είναι εφικτι θ επίτευξθ 

του ςυνολικοφ ςτόχου για το ζτοσ 2016. 
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ΑΝΑΣΚΠΡΘΣΘ ΤΘΣ ΕΞΟΛΚΟΝΠΜΘΣΘΣ ΡΩΤΟΓΕΝΟΦΣ  ΕΝΖΓΕΛΑΣ  

Ο ενδεικτικόσ ςτόχοσ που κακορίηεται ςφμφωνα με το Άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, αφορά 

τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ για το ζτοσ 2020, όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται ςτθν 

ενότθτα 2.1 τθσ παροφςασ μελζτθσ. Στα πλαίςια κακοριςμοφ του ςτόχου δεν λαμβάνεται υπόψθ 

θ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται θ αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

για το 2012, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ που αναλυτικά 

παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 2.2 και τουσ ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ ενζργειασ ςε 

πρωτογενι (Απόφαςθ Αρικμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30.03.2010, 407 Β’ «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Ρίνακασ Β1). 

Στθν περίπτωςθ των εξεταηόμενων τομζων τελικισ κατανάλωςθσ ο επιμεριςμόσ τθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε θλεκτριςμό και προϊόντα πετρελαίου προκφπτει από το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ των εν λόγω ενεργειακϊν προϊόντων για το 2012. Ενδεικτικά για το βιομθχανικό 

τομζα βάςει του ενεργειακοφ ιςοηυγίου για το 2012, θ τελικι κατανάλωςθ προϊόντων 

πετρελαίου ανζρχεται ςε 1.076 ktoe (12,5 TWh) και θ κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ ςτα 995,1 ktoe 

(11,6 TWh), γεγονόσ που οδθγεί ςε 52% ςυμμετοχι τθσ τελικισ κατανάλωςθσ προϊόντων 

πετρελαίου και 48% του θλεκτριςμοφ ςτθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ. 

Στον Ρίνακα 5 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ που χρθςιμοποιοφνται και 

ςχετίηονται με τον δείκτθ εξοικονόμθςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν αποτίμθςθ τθσ 

εξοικονόμθςθσ τελικισ ενζργειασ ςτθν ενότθτα 2.2. 

Ρίνακασ 5: Δεδομζνα για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Τομζασ 

Ενζργεια 

Συντελεςτζσ μετατροπισ τθσ 

τελικισ ενζργειασ ςε 

πρωτογενι 

Ρροϊόντα 
Ρετρελαίου 

Ηλεκτριςμόσ 
Ρροϊόντα 

Ρετρελαίου 
Ηλεκτριςμόσ 

Οικιακόσ 54% 46% 

1,1 2,9 Τριτογενισ 23% 77% 

Βιομθχανικόσ 52% 48% 

Μεταφορϊν 100% 0% 
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Σφμφωνα με τα παραπάνω και ςε ςυνδυαςμό με τθν εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ που 

προκφπτει για το 2012, θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για το 2012 

παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 6. 

Ρίνακασ 6: Εκτιμιςεισ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ανά τομζα το 2012. 

Τομζασ 
Εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ (TWh) 

Δείκτθσ ODEX 

Οικιακόσ 1,5 

Τριτογενισ 1,6 

Βιομθχανικόσ - 

Μεταφορϊν 8,0 

Σφνολο 11,2 

 

Από τα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνουμε ότι ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ 

ODEX, θ ελάχιςτθ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ, ιςοφται για τον οικιακό τομζα με 1,5 

TWh (131,6 ktoe), τον τριτογενι τομζα με 1,6 TWh (137,5 ktoe) και τον τομζα των μεταφορϊν 

με 8,0 TWh (690,4 ktoe). Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ εκτιμάται 

ίςθ με 11,2 TWh (959,5 ktoe). 

Τζλοσ. δεν ζχουν ςχεδιαςτεί ι προγραμματιςτεί επιπρόςκετοι ςτόχοι για τθν ενεργειακι 

απόδοςθ. 
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ΜΖΤΑ ΡΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΉ ΑΡΠΔΟΣΗ  

ΟΛΗΠΝΤΛΑ ΜΖΤΑ  

ΚΑΚΕΣΤΪΤΑ ΕΡΛΒΟΛΙΣ ΤΘΣ ΥΡΟΧΖΩΣΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΚΑΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΆ 

ΜΖΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΙΣ (ΆΚΟ 7)  

I. Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 7 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, ο υπολογιςμόσ του ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ «ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με τθν πραγματοποίθςθ νζων 

εξοικονομιςεων κάκε χρόνο από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2020 ίςων με το 

1,5% των κατ΄ όγκον ετιςιων πωλιςεων ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ όλων των 

διανομζων ενζργειασ είτε όλων των εταιρειών λιανικισ πώλθςθσ ενζργειασ, του μζςου όρου των 

τριών τελευταίων ετών πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013. Οι κατ΄ όγκον πωλιςεισ ενζργειασ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεταφορζσ μποροφν να εξαιροφνται εν όλω ι εν μζρει από αυτόν τον 

υπολογιςμό». 

Θ ςυνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τα ζτθ 2010, 2011 και 2012, κακϊσ και ο 

επιμεριςμόσ τθσ ςτουσ κλάδουσ τελικισ κατανάλωςθσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 7 ςφμφωνα 

με τα οριςτικά ενεργειακά ιςοηφγια του ΥΡΕΚΑ και τθσ Eurostat. 

Ρίνακασ 7: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν τριετία 2010-2012 (Ρθγι: Eurostat). 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ (ktoe) 2010 2011 2012 

Βιομθχανία 3.471 3.323 2.998 

Μεταφορζσ 8.158 7.446 6.380 

Λοιποί κλάδοι 7.373 8.104 7.751 

Σφνολο τομζων 19.003 18.873 17.129 

Επιςθμαίνεται ότι για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ βάςει τθσ οποίασ κα 

προςδιοριςτεί ο ςτόχοσ του Άρκρου 7 εξαιρείται θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον τομζα 

των μεταφορϊν. 

Επίςθσ, επειδι ο ςτόχοσ που πρζπει να επιτευχκεί αναφζρεται ςτισ κατϋ όγκον ετιςιεσ πωλιςεισ 

ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, από τουσ υπολογιςμοφσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ εξαιρείται και θ ποςότθτα από ΑΡΕ που δεν πωλείται (Ρίνακασ 8). Συγκεκριμζνα, θ 

εξαίρεςθ αφορά τον ξυλάνκρακα και τθ ςτερεά βιομάηα όπου κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2010-

2012 το 21,1% τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ βιομάηασ καταναλϊκθκε χωρίσ να ζχει πραγματοποιθκεί 

αγορά των ςυγκεκριμζνων ποςοτιτων, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό πωλικθκε. 
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Ρίνακασ 8: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν τριετία 2010-2012, θ οποία προζρχεται από 

ΑΡΕ και δεν πωλείται (Ρθγι: ΥΡΕΚΑ, Eurostat, ΓΔΑΔ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΡΕ). 

 2010 2011 2012 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ΑΡΕ που 
δεν πωλείται (ktoe) 

381 439 460 

Οι παραπάνω εκτιμιςεισ προζκυψαν από το ςυνδυαςμό δεδομζνων τα οποία επεξεργάςτθκαν 

από το ΚΑΡΕ και προιλκαν: 

 από τθ Γενικισ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Ρροςταςίασ Δαςϊν και Αγροπεριβάλλοντοσ 

αναφορικά με τισ ποςότθτεσ των ατελϊσ ςυλλεγόμενων δαςικϊν υπολειμμάτων τα 

οποία παραχωροφνται δωρεάν και  

 από τθν ζρευνα κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα νοικοκυριά που εκπονικθκε από τθν 

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι τθν περίοδο 2011-2012 αναφορικά με το ποςοςτό των 

νοικοκυριϊν που χρθςιμοποιοφν δωρεάν βιομάηα για τθν κάλυψθ των κερμικϊν τουσ 

αναγκϊν. 

Συνεπϊσ, θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ βάςει τθσ οποίασ προςδιορίηεται ο ςτόχοσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του Άρκρου 7 για τα ζτθ 2010, 2011 και 2012 παρουςιάηεται ςτον 

Ρίνακα 9, ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ κατά τθν τριετία 2010-2012 ανζρχεται ςε 10.580 ktoe. 

Ρίνακασ 9: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν τριετία 2010-2012 για τον προςδιοριςμό του 

ςτόχου. 

 2010 2011 2012 Μζςοσ όροσ τριετίασ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ (ktoe) 10.464 10.988 10.289 10.580 

 

Σφμφωνα με τα παραπάνω και με βάςθ τθν παρ. 1 του Άρκρου 7 τθσ Οδθγίασ, ο ςτόχοσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ιςοδυναμεί με νζεσ εξοικονομιςεισ για κάκε ζτοσ 158,7 ktoe (1,5% 

του μζςου όρου τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ τριετίασ 10.580 ktoe) που αντιςτοιχεί 

ςε ςφνολο νζων ετιςιων εξοικονομιςεων για τθν περίοδο 2014-2020 ίςο με 1.110,9 ktoe, ενϊ θ 

ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ για τθν ίδια περίοδο είναι ςωρευτικά 4.443,7 ktoe, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα 10. 

 

 

 

 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 24   

Ρίνακασ 10: Απαιτοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά τθν περίοδο 2014-2020 (Άρκρο 7, 

παρ. 1 Οδθγίασ). 

Ζτοσ Ετιςια Εξοικονόμθςθ ενζργειασ - (ktoe) Σφνολο 

2014 158,7       158,9 

2015 158,7 158,7      317,4 

2016 158,7 158,7 158,7     476,1 

2017 158,7 158,7 158,7 158,7    634,8 

2018 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7   793,5 

2019 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7  952,2 

2020 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 1.110,9 

Σφνολο                                                                                                                                          4.443,7 

 

Για τον υπολογιςμό του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ γίνεται χριςθ τθσ παραγράφου 2 του 

Άρκρου 7 τθσ Οδθγίασ για μείωςθ ζωσ και 25% τθσ απαιτοφμενθσ ςωρευτικισ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, και ςυγκεκριμζνα επιλζγεται ο ςυνδυαςμόσ τθσ δυνατότθτασ: 

 του εδαφίου (α), αναφορικά με τθν εφαρμογι του κλιμακωτοφ ρυκμοφ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ (1% τα ζτθ 2014 και 2015, 1,25% τα ζτθ 2016 και 2017 και 1,5% τα ζτθ 2018, 

2019 και 2020)  

 του εδαφίου (β), αναφορικά με τθν εξαίρεςθ από τον υπολογιςμό μζρουσ των 

πωλιςεων ενζργειασ που χρθςιμοποιείται ςε βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ 

απαρικμοφμενεσ ςτο παράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ 

μζχρι εξαντλιςεωσ του ανϊτατου ορίου μείωςθσ (25%) τθσ απαιτοφμενθσ ςυνολικισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ επίτευξθ του ανϊτατου ορίου μείωςθσ 25% πραγματοποιικθκε 

αφαιρϊντασ από το μζςο όρο τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ τριετίασ 2010-2012 

(10.580 ktoe), βάςει τθσ οποίασ προςδιορίηεται ο ςτόχοσ του Άρκρου 7, ιςοδφναμθ ενζργεια 

557 ktoe που αφορά ςε μζροσ τθσ κερμικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ των βιομθχανικϊν 

δραςτθριοτιτων που εμπίπτουν ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ. Από ςτοιχεία του 

Γραφείου Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΓΕΔΕ) του ΥΡΕΚΑ προκφπτει ότι θ κερμικι 

κατανάλωςθ ενζργειασ των εν λόγω δραςτθριοτιτων είναι τθσ τάξθσ των 700 ktoe. 

Ο μζςοσ όροσ τθσ τελικισ κατανάλωςθ ενζργειασ που προκφπτει για τθν τριετία 2010-2012 

είναι: 10.580 – 557 = 10.023 ktoe. 

Στθ ςυνζχεια εφαρμόηοντασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ (10.023 ktoe) τον κλιμακωτό 

ρυκμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (1% τα ζτθ 2014 και 2015, 1,25% τα ζτθ 2016 και 2017 και 1,5% 

τα ζτθ 2018, 2019 και 2020), προκφπτει ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν περίοδο 

2014-2020 ο οποίοσ διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.332,7 ktoe εκ των οποίων τo ςφνολο των 

νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι ίςο με 902,1 ktoe, ςφμφωνα με τον παρακάτω Ρίνακα 11. 
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Επιςθμαίνεται ότι ο ςωρευτικόσ ςτόχοσ είναι μικρότεροσ κατά 25% από τον αρχικά 

υπολογιηόμενο. 

Ρίνακασ 11: Στόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά τθν περίοδο 2014-2020 (Άρκρο 7, παρ. 1 & 

2 τθσ Οδθγίασ). 

Ζτοσ Ετιςια Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ - ktoe Σφνολο 

2014 100,2       100,2 

2015 100,2 100,2      200,5 

2016 100,2 100,2 125,3     325,8 

2017 100,2 100,2 125,3 125,3    451,0 

2018 100,2 100,2 125,3 125,3 150,3   601,4 

2019 100,2 100,2 125,3 125,3 150,3 150,3  751,7 

2020 100,2 100,2 125,3 125,3 150,3 150,3 150,3 902,1 

Σφνολο 3.332,7 

Ωσ ενδιάμεςοι περίοδοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ επίτευξθσ του ςυνολικοφ ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αλλά και των νζων εξοικονομιςεων ορίηονται οι παρακάτω περίοδοι:  

α) 2014 ζωσ 2015 με ενδιάμεςο ςυνολικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 300,7 ktoe. 

β) 2016 ζωσ 2018 με ενδιάμεςο ςυνολικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 1.678,9 ktoe. 

II. Ρεριγραφι του εκνικοφ κακεςτϊτοσ επιβολισ τθσ υποχρζωςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ  

Για τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ επιλζχκθκε αποκλειςτικά θ υιοκζτθςθ 

κατάλλθλων ιςοδφναμων μζτρων πολιτικισ για τθν εξαςφάλιςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ χωρίσ τθ κζςπιςθ κακεςτϊτοσ επιβολισ υποχρζωςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςε υπόχρεα μζρθ (εταιρείεσ λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ και διανομείσ ενζργειασ). 

Τα μζτρα πολιτικισ για τθν εξαςφάλιςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ 

υλοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ, ενϊ οι τελικοί αποδζκτεσ αυτϊν, είναι ο ςτενόσ 

και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ, οι επιχειριςεισ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και 

οι τελικοί καταναλωτζσ. 

III. Ρεριγραφι των εναλλακτικϊν μζτρων πολιτικισ  

Τα μζτρα πολιτικισ που επιλζχκθκαν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλουσ τουσ τομείσ τελικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ περιλαμβανομζνων του οικιακοφ, του τριτογενοφσ τομζα, των 

μεταφορϊν, κακϊσ επίςθσ και των βιομθχανιϊν που εμπίπτουν ςτθν Οδθγία 2003/87/ΕΚ 

ςχετικά με τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου 

εντόσ τθσ Κοινότθτασ και τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 1996/61/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Στον Ρίνακα 12 παρατίκενται τα εναλλακτικά μζτρα πολιτικισ που επιλζχκθκαν ϊςτε να 

καλφψουν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Άρκρο 7. 
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Επιςθμαίνεται ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που προκφπτει από τα μζτρα πολιτικισ Μ1, Μ2, 

Μ3, Μ12 και Μ14 ςυνειςφζρει ςτο ςυνολικό ςτόχο του Άρκρου 7 από το ζτοσ 2011, λόγω τθσ 

δυνατότθτασ προςμζτρθςθσ τθσ ζωσ και 3 ζτθ αργότερα όπωσ ορίηεται ςτο εδάφιο γ τθσ 

παραγράφου 7 του Άρκρου 7. 

H ςυνολικι ποςότθτα τελικισ ενζργειασ που εξοικονομείται από τα μζτρα πολιτικισ 

υπολογίηεται ότι κα ανζλκει ςε 902,1 ktoe. 
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Ρίνακασ 12: Επιλεγμζνα εναλλακτικά μζτρα πολιτικισ. 

Α/Α 
Μζτρο πολιτικισ για εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 
Αρικμόσ 

παρεμβάςεων 
Διάρκεια 

υλοποίθςθσ μζτρου 
Διάρκεια ηωισ 

μζτρου 

Υπολογιηόμενθ 
εξοικονόμθςθ τελικισ 

ενζργειασ (ktoe) 

Μ1 Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» 70.000 κατοικίεσ 2011-2015 2014-2024+ 83,8 

Μ2 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ» ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
104 διμοι 2011-2015 2014-2024+ 3,7 

Μ3 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΛΛ» ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
139 διμοι 2011-2015 2014-2024+ 8,3 

Μ4 Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν 200.000 κατοικίεσ 2015-2020 2014-2024+ 239,5 

Μ5 Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 280 δθμόςια κτίρια 2015-2020 2014-2024+ 12,8 

Μ6 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια 

επαγγελματικισ χριςθσ 
3.500 κτίρια 2015-2020 2014-2024+ 31,6 

Μ7 

Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ 
διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 

ςε φορείσ του Δθμόςιου και ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα 

4.000 κτίρια 2015-2020 2014-2024+ 28,1 

Μ8 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια 

επαγγελματικισ χριςθσ μζςω 
Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 

3.000 κτίρια 2015-2020 2014-2024+ 50,8 

Μ9 
Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε 

ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα 
40.000 άτομα 2015-2020 2014-2024+ 76,8 

Μ10 
Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ 

ενζργειασ 

60.000 μετρθτζσ 2014-2015 

2014-2024+ 96,8 160.000 μετρθτζσ 2014-2016 

5.540.000 μετρθτζσ 2016-2020 

Μ11 
Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν 

φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 
10.000 οχιματα 2015-2020 2014-2024+ 11,3 

Μ12 Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν 50.000 οχιματα 2011-2015 2014-2024+ 22,7 
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οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Μ13 
Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ-υγραεριοκίνθςθσ 

επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 
35.000 οχιματα 2015-2020 2014-2024+ 10,4 

Μ14 Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ  2011-2015 2014-2024+ 14,2 

Μ15 Ανάπτυξθ μετρό Κεςςαλονίκθσ  2017-2020 2017-2024+ 21,4 

Μ16 Επζκταςθ μετρό Ακινασ  2013-2020 2013-2024+ 29,3 

Μ17 
Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με 

εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 
90.000 κατοικίεσ 2014-2020 2014-2024+ 107,8 

Μ18 
Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του 

δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 
15.000 κτίρια 2014-2020 2014-2024+ 52,6 

Συνολικι ποςότθτα τελικισ ενζργειασ που εξοικονομείται από τα μζτρα πολιτικισ (ktoe) 902,1 
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IV. Λοιπζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα κακεςτϊτα επιβολισ τθσ υποχρζωςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ι εναλλακτικϊν μζτρων πολιτικισ. 

Α. Μεκοδολογία προςδιοριςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των επιμζρουσ δράςεων 

Θ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παρουςιάηεται 

αναλυτικά ανά μζτρο πολιτικισ ςτον Ρίνακα 13. 

Ρίνακασ 13: Μεκοδολογία προςδιοριςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά μζτρο πολιτικισ. 

Α/Α Μζτρο πολιτικισ Μεκοδολογία 

Μ1 Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ2 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ» ςτουσ Οργανιςμοφσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ3 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΛΛ» ςτουσ Οργανιςμοφσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ4 Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ5 Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ6 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια 

επαγγελματικισ χριςθσ 
Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ7 
Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ 

με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 ςε φορείσ του 
Δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ8 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια 

επαγγελματικισ χριςθσ μζςω Επιχειριςεων 
Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 

Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ9 
Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε 

ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ10 
Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ 

ενζργειασ 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ11 
Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ12 
Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων 

ιδιωτικοφ τομζα 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ13 
Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ-υγραεριοκίνθςθσ 

επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ14 Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ 

Κλιμακωτι ι προβλεπόμενθ 
εξοικονόμθςθ ανάλογα με τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ εκάςτοτε 

πράξθσ 

Μ15 Ανάπτυξθ μετρό Κεςςαλονίκθσ Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ16 Επζκταςθ μετρό Ακινασ Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μ17 
Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με 

εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  
Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Μ18 
Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου 

και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 
Ρροβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 
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Β. Κφκλοσ ηωισ μζτρων πολιτικισ για τον προςδιοριςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Θ προςζγγιςθ, θ οποία κα ακολουκθκεί για τον προςδιοριςμό τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ λαμβάνοντασ υπόψθ τον κφκλο ηωισ των μζτρων πολιτικισ, είναι αυτι τθσ 

απλουςτευμζνθσ μεκόδου (straightforward method) κατά τθν οποία κα αποδίδεται ςε κάκε 

ζτοσ θ πραγματικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ για κάκε μζτρο μεμονωμζνα μεταξφ τθσ 

θμερομθνίασ εφαρμογισ του και τισ 31θσ Δεκεμβρίου 2020. 

 

Γ. Προςζγγιςθ για τθν αποφυγι τθσ διπλισ μζτρθςθσ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Στον Ρίνακα 14 παρατίκενται οι προςεγγίςεισ που κα υιοκετθκοφν με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ 

αλλθλοεπικάλυψθσ τθσ επίδραςθσ των μζτρων άρα τθσ διπλισ μζτρθςθσ τθσ επιτευχκείςασ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα μζτρα πολιτικισ που ιδθ εφαρμόηονται ι άμεςα πρόκειται να 

υλοποιθκοφν. 
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Ρίνακασ 14: Ρροςεγγίςεισ για τθν αποφυγι τθσ διπλισ μζτρθςθσ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα μζτρα πολιτικισ. 

Α/Α Μζτρο πολιτικισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ Αρικμόσ παρεμβάςεων 
Αποφυγι διπλισ μζτρθςθσ επιτευχκείςασ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Οικιακόσ τομζασ 

Μ1 Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» 70.000 κατοικίεσ 

Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςε ξεχωριςτά 
κτίρια.  

M17 
Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με εργαςίεσ ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ 
90.000 κατοικίεσ 

Μ4 Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν 200.000 κατοικίεσ 

Δθμόςιοσ τομζασ 

Μ2 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ» ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ 
104 διμοι 

Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςε ξεχωριςτά 
κτίρια 

Μ3 
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΛΛ» ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ 
139 διμοι 

Μ5 Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 280 δθμόςια κτίρια 

Μ14 Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ  

Μ7 
Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το 
πρότυπο ISO 50001 ςε φορείσ του Δθμόςιου και ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα 
4.000 κτίρια Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ των μζτρων Μ2, 

Μ3, Μ5 και Μ14 ςτα ίδια κτίρια με τα μζτρα 
Μ7 και Μ18, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα 

υπολογιςτεί βάςει τθσ νζασ ενεργειακισ 
κατάςταςθσ των κτιρίων Μ18 

Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα 

15.000 κτίρια 

Τριτογενισ τομζασ 

Μ6 Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ 3.500 κτίρια 
Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςε ξεχωριςτά 

κτίρια Μ8 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ μζςω 

Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 
3.000 κτίρια 

Μ9 Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε ςτελζχθ του 40.000 άτομα Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ των μζτρων Μ6 
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τριτογενοφσ τομζα και Μ8 ςτα ίδια κτίρια με το μζτρο Μ9, θ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα υπολογιςτεί 

βάςει τθσ νζασ ενεργειακισ κατάςταςθσ των 
κτιρίων 

Τομζασ μεταφορϊν 

Μ15 Ανάπτυξθ μετρό Κεςςαλονίκθσ  Θ αποτίμθςθ των μζτρων Μ15 και Μ16 ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ πόλεισ κα πραγματοποιθκεί 

βάςει τθσ νζασ ενεργειακισ κατάςταςθσ των 
επιβατικϊν μεταφορϊν που κα προκφψει 
από τθν υλοποίθςθ των μζτρων Μ12 και 

Μ13 

Μ16 Επζκταςθ μετρό Ακινασ  

Διατομεακά μζτρα 

Μ10 Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ενζργειασ 5.760.000 μετρθτζσ 

Θ αποτίμθςθ των μζτρων που ςτοχεφουν 
ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων κα 

πραγματοποιθκεί βάςει τθσ νζασ 
κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα 

διαμορφωκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 
μζτρου Μ10 
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ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΜ ΖΛΕΓΧΟΛ ΚΑΛ ΚΑΚΕΣΤΪΤΑ ΔΛΑΧΕΜΛΣΘΣ (ΆΚΟ 8)  

Ο Ν. 3855/2010 ζχει κζςει το κεςμικό πλαίςιο για τθ διενζργεια ενεργειακϊν ελζγχων. 

Σφμφωνα με το Άρκρο 14, οι ενεργειακοί ζλεγχοι ςχεδιάηονται για να εντοπίηουν δυνθτικά 

μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και εφαρμόηονται κατά ανεξάρτθτο τρόπο ςε όλουσ 

τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μικρϊν οικιακϊν και εμπορικϊν 

πελατϊν και των μικρομεςαίων πελατϊν του βιομθχανικοφ τομζα. Οι ενεργειακοί ζλεγχοι 

διεξάγονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 11038/1999 (ΦΕΚ Β, 1526, 08-07-1999) 

«Διαδικαςίεσ, απαιτιςεισ και κατευκφνςεισ για τθ διεξαγωγι ενεργειακϊν επικεωριςεων», 

ϊςτε να επιτυγχάνονται αποτελεςματικζσ και υψθλισ ποιότθτασ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ΚΥΑ ορίηει τισ διαδικαςίεσ, τισ απαιτιςεισ και τισ κατευκφνςεισ τθσ ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τουσ χϊρουσ ενόσ βιομθχανικοφ ι κτιριακοφ 

ςυγκροτιματοσ, αλλά και γενικότερα. 

Θ διενζργεια ενεργειακϊν ελζγχων ςτο πλαίςιο ςυςτθμάτων που βαςίηονται ςε εκοφςιεσ 

ςυμφωνίεσ μεταξφ ενδιαφερόμενων φορζων και φορζων του Δθμοςίου, διεξάγονται ςφμφωνα 

με τισ παραπάνω απαιτιςεισ. 

Επίςθσ, δεν ζχει κεςπιςτεί θ υποχρζωςθ πραγματοποίθςθσ ενεργειακϊν ελζγχων από μεγάλεσ 

επιχειριςεισ ςε εκνικό επίπεδο (Άρκρο 8, παρ. 4), ενϊ δεν ζχει κακοριςτεί ακόμα και θ 

διαδικαςία βάςει τθσ οποίασ κα διαςφαλίηεται ότι οι μεγάλεσ επιχειριςεισ κα διενεργοφν 

τακτικοφσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ - μεταξφ άλλων κατά περίπτωςθ ςτο πλαίςιο των εκελοντικϊν 

ςυμφωνιϊν - τουλάχιςτον κάκε τζςςερα ζτθ, με τον πρϊτο ενεργειακό ζλεγχο το αργότερο ζωσ 

το 2015 (Άρκρο 8 παρ. 4-6 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ). Επιπρόςκετα, δεν ζχουν τεκεί τα ελάχιςτα 

κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία κα υλοποιοφνται οι ενεργειακοί ζλεγχοι βάςει του 

παραρτιματοσ VI τθσ Οδθγίασ και ο τρόποσ με τον οποίο κα διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ με 

αυτά τα ελάχιςτα κριτιρια (Άρκρο 8, παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ). 

Το πλαίςιο των ενεργειακϊν ελζγχων που κα υιοκετθκεί κα βαςιςτεί είτε ςτο ISO 50002 ι ςτο 

EN 16247, τα οποία ορίηουν λεπτομερϊσ τθ διαδικαςία των ενεργειακϊν ελζγχων, λαμβάνοντασ 

υπόψθ και τθν προαναφερκείςα ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 11038/1999. Ριο ςυγκεκριμζνα για το πρότυπο 

EN 16247, το Τμιμα 1 επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ απαιτιςεισ ποιότθτασ που πρζπει να 

τθρθκοφν και ςτα βαςικά βιματα που πρζπει να υλοποιοφνται κατά τθ διενζργεια των 

ενεργειακϊν ελζγχων, ενϊ τα Τμιματα 2-4 περιγράφουν αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ που πρζπει 

να ακολουκθκοφν όταν διενεργείται ενεργειακόσ ζλεγχοσ ςτα κτίρια, ςτισ βιομθχανικζσ 

διεργαςίεσ και ςτισ μεταφορζσ αντίςτοιχα. Τζλοσ, το Τμιμα 5 του προτφπου περιγράφει τισ 

απαιτιςεισ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ των ενεργειακϊν ελεγκτϊν. 

Εκκρεμεί επίςθσ ο κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ εξαίρεςθσ των μεγάλων επιχειριςεων από τθν 

υποχρζωςθ διενζργειασ ενεργειακϊν ελζγχων ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ ςυςτιματοσ 

ενεργειακισ ι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ και 

κατάρτιςθσ των ελεγκτϊν ενζργειασ, κακϊσ και ο ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτιματοσ 

ζλεγχου και επαλικευςθσ των διενεργθκζντων ενεργειακϊν ελζγχων. 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 34   

Αναφορικά με τθν υποχρζωςθ καταγραφισ του αρικμοφ των διεξαχκζντων ενεργειακϊν 

ελζγχων τόςο ςτο ςφνολο τουσ, όςο και ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των μεγάλων επιχειριςεων ςτθν επικράτεια του κράτουσ μζλουσ και του αρικμοφ των 

εταιρειϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το Άρκρο 8, παρ. 5 (παράρτθμα XIV μζροσ 2.3.3. τθσ 

Οδθγίασ) ζχει ιδθ δρομολογθκεί θ ανάπτυξθ ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το ΚΑΡΕ ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για 

τθν καταμζτρθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Οδθγίασ 

2006/32/ΕΚ», το οποίο χρθματοδοτείται από Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», 

κα αναπτφξει πλθροφοριακό ςφςτθμα όπου και κα παρουςιάηεται: 

α) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ενεργειακϊν ελζγχων, 

β) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ενεργειακϊν ελζγχων που διενεργικθκαν ςε μεγάλεσ 

επιχειριςεισ και  

γ) ο αρικμόσ των μεγάλων επιχειριςεων που είναι υπόχρεοι για τθ διενζργεια ενεργειακοφ 

ελζγχου (μθτρϊο υπόχρεων). 

Το ςυγκεκριμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα κα ςυγκεντρϊνει και κα επεξεργάηεται όλεσ τισ 

παραπάνω πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

για κάκε εξεταηόμενθ περίοδο υποβολισ των εκνικϊν ςχεδίων δράςθσ. Με αυτό τον τρόπο κα 

ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του αντικειμζνου που 

περιγράφεται ςτο Άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. 

Αναφορικά με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, κα πρζπει να εγγραφοφν ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, 

εκείνεσ οι οποίεσ είναι υπόχρεεσ ςτθν υποβολι ενεργειακοφ ελζγχου ςφμφωνα με το Άρκρο 8 

τθσ Οδθγίασ, παρζχοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ ενεργειακζσ τουσ καταναλϊςεισ 

και ότι άλλο προβλζπεται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ ωσ ιςοδφναμο μζτρο αναφορικά 

με τθ διενζργεια ενεργειακοφ ελζγχου. Αντίςτοιχα, οι ενεργειακοί ελεγκτζσ κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊνουν τα απαραίτθτα δεδομζνα για τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ που 

πραγματοποίθςαν τόςο ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, όςο και ςτα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μζρθ 

(ΜΜΕ, νοικοκυριά κα). Ραράλλθλα, κατά τον ςχεδιαςμό του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα 

ενςωματωκοφν ϊςτε να παρουςιάηονται και να παρακολουκοφνται πλθροφορίεσ που αφοροφν 

τόςο τα ιςοδφναμα μζτρα ςε ςχζςθ με τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ (δθλαδι πρότυπα 

ενεργειακισ ι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ), όςο και θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και τα επιμζρουσ μζτρα βελτίωςθσ που εφαρμόςτθκαν ςτο μεςοδιάςτθμα από τον 

προθγοφμενο ενεργειακό ζλεγχο. Το ςυγκεκριμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα αναμζνεται να ζχει 

ολοκλθρωκεί τον Σεπτζμβριο του 2015.  

ΜΕΤΙΣΕΛΣ ΚΑΛ ΤΛΜΟΛΠΓΘΣΘ (ΆΚΑ 9 -11)  

Στθν παροφςα ενότθτα παρατίκενται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ ακριβείασ και 

τθσ εγκυρότθτασ των μετριςεων και των πλθροφοριϊν τιμολόγθςθσ ςτουσ τελικοφσ πελάτεσ  
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θλεκτρικισ ενζργεια, φυςικοφ αερίου, και  κζρμανςθσ/τθλεκζρμανςθσ. Ραράλλθλα, 

παρουςιάηονται ενζργειεσ που ζχουν γίνει ι ζχουν προγραμματιςτεί να υλοποιθκοφν το 

επόμενο χρονικό διάςτθμα και αφοροφν ςτθν εγκατάςταςθ ζξυπνων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ 

καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. 

I. Ηλεκτρική Ενέργεια 

Στθν περίπτωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κάκε καταναλωτισ διακζτει ατομικό 

μετρθτι ςτον οποίο καταγράφεται επακριβϊσ θ καταναλιςκόμενθ θλεκτρικι ενζργεια. Στουσ 

καταναλωτζσ Χαμθλισ Τάςθσ (οικίεσ, καταςτιματα, μικρζσ επιχειριςεισ) θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ 

εφαρμόηει τθν τετραμθνιαία καταμζτρθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ με ενδιάμεςθ ζκδοςθ ζναντι  

(κατ’ εκτίμθςθ) λογαριαςμοφ. 

Θ ζκδοςθ των λογαριαςμϊν γίνεται ανά δίμθνο. Ο καταναλωτισ παραλαμβάνει ζξι 

λογαριαςμοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ τον χρόνο, τρείσ “ζναντι” και τρεισ εκκακαριςτικοφσ,  οι 

οποίοι εκδίδονται εναλλάξ. 

Οι κατ' εκτίμθςθ καταναλϊςεισ (ζναντι λογαριαςμόσ) υπολογίηονται αυτόματα από το 

μθχανογραφικό ςφςτθμα τθσ εταιρείασ. Ο υπολογιςμόσ βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο 

που λαμβάνει υπόψθ του τα ιςτορικά ςτοιχεία των καταναλϊςεων όλου του προθγοφμενου 

ζτουσ, κακϊσ επίςθσ και τισ καταναλϊςεισ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του προθγοφμενου ζτουσ. 

Στθ ςυνζχεια, αφοφ γίνει θ τιμολόγθςθ του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ, δθλαδι τθσ 

πραγματικισ κατανάλωςθσ του τετραμινου, από το ποςό που κα προκφψει αφαιρείται όλο το 

ποςό του ζναντι λογαριαςμοφ και το υπόλοιπο, μαηί με τισ ρυκμιηόμενεσ χρεϊςεισ, το ΦΡΑ, τισ 

χρεϊςεισ υπζρ τρίτων κλπ., αποτελεί το πλθρωτζο ποςό του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ. 

Ο εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ, ςε αντίκεςθ με τον ζναντι, παρζχει με ακρίβεια πλθροφορίεσ 

τθσ πραγματικισ ςυνολικισ κατανάλωςθσ για περίοδο 4 μθνϊν.  Σε κάκε λογαριαςμό δίνονται 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν περίοδο κατανάλωςθσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τισ 

θμερομθνίεσ ζκδοςθσ του επόμενου λογαριαςμοφ και επόμενθσ καταγραφισ τθσ ζνδειξθσ των 

μετρθτϊν. 

Ραράλλθλα, θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ςυμμετζχει ςτθν 

καταμζτρθςθ τθσ κατανάλωςισ του δίνοντασ τθν ζνδειξθ του μετρθτι του ανά δίμθνο. Με τθν 

επιλογι τθσ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ καταχϊριςθσ ενδείξεων, θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ακυρϊνει αυτόματα 

τθν προγραμματιςμζνθ εκτίμθςθ των καταναλϊςεων και αντί αυτισ υπολογίηει τθ ςυνολικι 

διμθνιαία κατανάλωςθ, θ οποία προκφπτει ωσ διαφορά τθσ ζνδειξθσ που καταχωρικθκε από 

τθν ζνδειξθ που είχε καταγραφεί από τθν εταιρεία πριν δυο μινεσ. 

Κατά τθ διαδικαςία διμθνιαίασ καταμζτρθςθσ ο καταναλωτισ, διαβάηει τθν ζνδειξθ του μετρθτι 

του και μζςα ςε διάςτθμα 5 θμερϊν το οποίο αναγράφεται ευδιάκριτα ςτον λογαριαςμό 

ρεφματοσ του, καταχωρεί τθν ζνδειξθ είτε τθλεφωνικά, είτε θλεκτρονικά  μζςω τθσ εταιρικισ 

ιςτοςελίδασ (www.deddie.gr), είτε κατεβάηοντασ δωρεάν τθ mobile application τθσ ΔΕΘ ΑΕ 

(διακζςιμθ για iphone, ipad, android smartphones και tablets). 
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Με τθν ανάπτυξθ τθσ υπθρεςίασ καταχϊριςθσ ενδείξεων, ο καταναλωτισ μακαίνει να διαβάηει 

και να παρακολουκεί τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα και 

τθν πραγματικι καταγραφι τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ ανά δίμθνο. 

Επιπρόςκετα, θ ΔΕΘ ΑΕ ζχει αναπτφξει υπθρεςία θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ e-bill, παρζχοντασ 

τθ δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ του 

οποιαδιποτε ϊρα και οποιαδιποτε ςτιγμι. 

Πςο αφορά τθν εγκατάςταςθ ζξυπνων μετρθτϊν, θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει πιλοτικό 

πρόγραμμα εγκατάςταςθσ ζξυπνων μετρθτϊν ςε 9.000 καταναλωτζσ μζςθσ τάςθσ (τριτογενισ 

τομζασ και βιομθχανία) και ζχει εντάξει ςτο πρόγραμμα εργαςιϊν τθσ τθν υλοποίθςθ των 

ακόλουκων ζργων: 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεμζτρθςθσ μεγάλων πελατϊν χαμθλισ τάςθσ.  Στο ζργο 

προβλζπεται θ αντικατάςταςθ 60.000 μετρθτϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα ζχει 

ολοκλθρωκεί θ αποτελεςματικι και ζγκυρθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, διαχείριςθ και 

αποκικευςθ μετρθτικϊν δεδομζνων που μαηί με τισ μετριςεισ από τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ζξυπνουσ μετρθτζσ μζςθσ τάςθσ, αντιςτοιχοφν ςτο 50% περίπου τθσ 

τελικισ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Το ζργο είναι ςε εξζλιξθ και 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2015. 

 Ριλοτικό ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ παροχϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ οικιακϊν και μικρϊν εμπορικϊν καταναλωτϊν και εφαρμογι ζξυπνων 

δικτφων.  Στο ζργο προβλζπεται θ αντικατάςταςθ 160.000 μετρθτϊν και θ υλοποίθςι 

του προβλζπεται να ολοκλθρωκεί εντόσ δφο ετϊν από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ 

του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ. 

Ραράλλθλα, με τθν Υπουργικι Απόφαςθ Δ5/ΘΛ/Α/Φ33/2067 (ΦΕΚ 297Β’/18.2.2013) εγκρίκθκε 

θ ςταδιακι αντικατάςταςθ όλων των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ, ϊςτε μζχρι τισ 

31.12.2020 να λάβει χϊρα θ αντικατάςταςθ τουλάχιςτον του 80% των υφιςτάμενων μετρθτϊν 

με ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ. 

Ρελάτεσ Μζςθσ και Υψθλισ Τάςθσ κακϊσ και Ραροχζσ 5,6 & 7 τθσ Χαμθλισ Τάςθσ  

Για τουσ πελάτεσ τθσ Μζςθσ και τθσ Υψθλισ Τάςθσ εκδίδονται μθνιαίοι εκκακαριςτικοί 

λογαριαςμοί. Για τον προςδιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ τισ πρϊτεσ μζρεσ κάκε μινα ςτζλνεται θ 

καμπφλθ φορτίου του προθγοφμενου μινα και γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ καταναλιςκόμενθσ 

ενζργειασ. 

Για τισ παροχζσ 5, 6 και 7 τθσ Χαμθλισ Τάςθσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε μεγάλουσ πελάτεσ τθσ 

Χαμθλισ Τάςθσ (π.χ. πολυκαταςτιματα, καταςτιματα γραφείων, κτλ.), εκδίδονται 

εκκακαριςτικοί μθνιαίοι λογαριαςμοί βάςει ενδείξεων που καταγράφονται από τουσ 

καταμετρθτζσ τισ πρϊτεσ θμζρεσ κάκε μινα. 
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II. Φυσικό Αέριο 

Στθν Ελλάδα υπάρχουν 3 εταιρίεσ παροχισ Φυςικοφ Αερίου θ ΕΡΑ Αττικισ ΑΕ, θ ΕΡΑ 

Κεςςαλονίκθσ ΑΕ και θ ΕΡΑ Κεςςαλίασ ΑΕ (εκτόσ του χωρικοφ πεδίου δραςτθριοποίθςθσ των 

ΕΡΑ και για τουσ βιομθχανικοφσ πελάτεσ πάροχοσ είναι θ ΔΕΡΑ ΑΕ). Θ διαδικαςία καταμζτρθςθσ 

τθσ κατανάλωςθσ των πελατϊν και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι οι ίδιεσ για τισ ΕΡΑ 

Κεςςαλονίκθσ ΑΕ και ΕΡΑ Κεςςαλίασ ΑΕ, και διαφζρουν ςτθν ΕΡΑ Αττικισ ΑΕ. Στισ ακόλουκεσ 

ενότθτεσ παρακζτονται αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ εν λόγω εταιρίεσ.  

ΕΠΑ Αττικής ΑΕ 

Ο λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου εκδίδεται ςε τακτά περιοδικά διαςτιματα, ςε 

μθνιαία βάςθ για τισ κεντρικζσ κερμάνςεισ και ςε διμθνιαία βάςθ για τθσ αυτόνομεσ κερμάνςεισ 

και τισ οικιακζσ χριςεισ χωρίσ κζρμανςθ. Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ςτθ χρζωςθ ενζργειασ, που 

υπολογίηεται αναλογικά με τθν ενζργεια (kWh) που ζχει καταναλωκεί ςτο αντίςτοιχο χρονικό 

διάςτθμα, και τθ χρζωςθ ιςχφοσ (πάγιο), που είναι ανεξάρτθτθ τθσ κατανάλωςθσ. 

Θ ΕΡΑ Αττικισ πραγματοποιεί ετθςίωσ κατά ελάχιςτον 3 καταμετριςεισ εκδίδοντασ 

αντίςτοιχουσ "Εκκακαριςτικοφσ" λογαριαςμοφσ. Θ εταιρεία δφναται, τουσ μινεσ που δεν κα 

πραγματοποιείται καταμζτρθςθ, να χρεϊνει ζναντι αξίασ κατανάλωςθσ εκδίδοντασ "ΕΝΑΝΤΛ" 

λογαριαςμοφσ. 

Θ χρζωςθ ζναντι αξίασ κατανάλωςθσ πραγματοποιείται με βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ 

τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου. Θ εκτίμθςθ κατανάλωςθσ βαςίηεται ςε ιςτορικά ςτοιχεία 

κατανάλωςθσ του καταναλωτι και ςτθν αντιπροςωπευτικι μζςθ κατανάλωςθ αντίςτοιχθσ 

δυναμικότθτασ καταναλωτι για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

Σε κάκε λογαριαςμό ςτο χϊρο τθσ ανάλυςθσ των χρεϊςεων αναγράφεται το είδοσ του 

επόμενου λογαριαςμοφ, δθλαδι αν κα είναι "ζναντι" ι "εκκακαριςτικόσ". 

Θ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου γίνεται περίπου κάκε 60 μζρεσ κατά τθν περίοδο 

κζρμανςθσ και θ κατανάλωςθ του φυςικοφ αερίου (ςε κυβικά μζτρα) επιμερίηεται ςτουσ μινεσ 

τθσ περιόδου καταμζτρθςθσ αναλογικά με βάςθ τον αρικμό των θμερϊν κάκε μινα που 

περιζχεται ςε αυτι. Για κάκε μινα υπολογίηεται θ αξία του φυςικοφ αερίου ςε ευρϊ (€). 

Θ εταιρεία παρζχει  τθ δυνατότθτα πριν τθ λιψθ λογαριαςμοφ "ΕΝΑΝΤΛ" να γνωςτοποιιςει ο 

πελάτθσ τθν ζνδειξθ του μετρθτι του ςτθν ΕΡΑ Αττικισ, προκειμζνου να ακυρωκεί αυτόματα θ 

προγραμματιςμζνθ εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ και θ χρζωςθ να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με 

τθν ζνδειξθ αυτι. 

Θ γνωςτοποίθςθ τθσ ζνδειξθσ του μετρθτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ 2 εργάςιμων 

θμερϊν πριν και μζχρι τθν θμερομθνία «επόμενθσ μζτρθςθσ» που αναγράφεται ςτον τελευταίο 

λογαριαςμό, επικοινωνϊντασ με τθν Γραμμι Εξυπθρζτθςθσ Καταναλωτϊν ι μζςω τθσ ειδικισ 

εφαρμογισ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΡΑ Αττικισ. 
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Ραράλλθλα, θ εταιρεία παρζχει «Υπθρεςία τθλεμζτρθςθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου». H 

ΕΡΑ Αττικισ ςε ςυνεργαςία με τθ Vodafone παρζχουν ςτον καταναλωτι φυςικοφ αερίου ςτθν 

Αττικι μια καινοτόμο υπθρεςία για τθν παρακολοφκθςθ και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου. 

Με τθν υπθρεςία Smartecometer GAS ο καταναλωτισ φυςικοφ αερίου ζχει τθ δυνατότθτα να 

ενθμερϊνεται μζςω του Internet από μια ειδικά διαμορφωμζνθ ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ αλλά 

και μζςω SMS για κζματα ςχετικά με τθν κατανάλωςθ Φυςικοφ Αερίου. Ρρόκειται για μια 

ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία που παρζχεται ςυνδρομθτικά από τθ Vodafone. Θ υπθρεςία  

προςφζρει:  

 Ραρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου από οποιοδιποτε ςθμείο, 

οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ, μζςω Internet και ειδοποιιςεων SMS. 

 Ρροβολι ςτοιχείων κατανάλωςθσ ανά θμζρα, ϊρα, μινα για οποιαδιποτε χρονικι 

περίοδο (που ιςχφει θ υπθρεςία), με τθ μορφι διαγραμμάτων και αναφορϊν ςε κυβικά 

μζτρα ι KWh. 

 Ρροβολι ςυγκρίςεων με προθγοφμενεσ περιόδουσ κατανάλωςθσ (που υπιρχε θ 

τθλεμζτρθςθ). 

 Ειδοποιιςεισ μζςω SMS και e-mail για τθ μθνιαία κατανάλωςθ, κακϊσ και για τθν 

περίπτωςθ κατανάλωςθσ εκτόσ αναμενόμενθσ περιόδου. 

 Ενθμζρωςθ μζςω e-mail για κατανάλωςθ πάνω από οριςμζνο από τον καταναλωτι 

μθνιαίο όριο. 

 Ενθμζρωςθ για τθν τιμι του φυςικοφ αερίου ανά μινα 

 Εκτίμθςθ του κόςτουσ κατανάλωςθσ 

 Ρροβολι τθσ μείωςθσ εκπομπϊν διοξειδίου (CO2) από τθ χριςθ φυςικοφ αερίου ςε 

ςχζςθ με τθ χριςθ πετρελαίου κζρμανςθσ. 

Θ υπθρεςία λειτουργεί με τθν εγκατάςταςθ ςτον μετρθτι φυςικοφ αερίου του πελάτθ τθσ ΕΡΑ 

Αττικισ μιασ ειδικισ ςυςκευισ τθλεμζτρθςθσ (καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ 

ΕΡΑ Αττικισ), θ οποία καταγράφει τα δεδομζνα κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου και τα μεταφζρει 

μζςω του αξιόπιςτου αςφρματου τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου τθσ Vodafone ςτθν κεντρικι 

εφαρμογι τθσ υπθρεςίασ. 

Ο καταναλωτισ - ςυνδρομθτισ τθσ υπθρεςίασ ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία κατανάλωςθσ, 

εφκολα, κάκε ςτιγμι μζςω ενόσ απλοφ web browser και ευρυηωνικισ ςφνδεςθσ ςτο Internet 

από οποιονδιποτε προςωπικό υπολογιςτι. 

Τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτθν ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ αφοροφν τθν κατανάλωςθ μζχρι και τθν 

προθγοφμενθ θμζρα. 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 39   

Θ υπθρεςία SmartEcoMeter Gas είναι ςυνδρομθτικι και παρζχεται με ςτακερό μθνιαίο πάγιο 6 

€ (ςυμπ. ΦΡΑ). 

Το κόςτοσ για τθν προμικεια τθσ ςυςκευισ τθλεμζτρθςθσ είναι εφάπαξ 198 € (ςυμπ. ΦΡΑ). Θ 

ςυςκευι καλφπτει ζωσ και δφο μετρθτζσ τοποκετθμζνουσ ςτον ίδιο χϊρο. 

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ- ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ 

Θ τιμολόγθςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου ςυνίςταται ςτθ λιψθ των ενδείξεων των 

μετρθτϊν φυςικοφ αερίου, κακϊσ και ςτθν ζκδοςθ - αποςτολι των λογαριαςμϊν. 

Ρραγματοποιείται περιοδικά ανάλογα με τθν κατθγορία τιμολόγθςθσ, ςφμφωνα με τουσ 

Γενικοφσ Προυσ Συναλλαγϊν, τθν Τιμολογιακι Ρολιτικι και το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τον 

πελάτθ. 

Οι κατθγορίεσ τιμολόγθςθσ είναι οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ κατανζμονται οι Ρελάτεσ, ςυναρτιςει 

τθσ χριςθσ και τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, ωσ εξισ: 

 Κατθγορία Τ1 για καταναλϊςεισ ζωσ 650 m3/ζτοσ ι 7,18 ΜWh/ζτοσ, χριςθ κουηίνασ και 

παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ. 

 Κατθγορία Τ2 για καταναλϊςεισ μεγαλφτερεσ των 650 m3/ζτοσ ζωσ και τα 3.000 m3/ζτοσ 

ι 33,145 MWh/ζτοσ, χριςθ αυτόνομθσ οικιακισ κζρμανςθσ, κουηίνασ, παραγωγισ 

ηεςτοφ νεροφ και μικρισ εμπορικισ δραςτθριότθτασ. 

 Κατθγορία Τ3 για καταναλϊςεισ μεγαλφτερεσ των 3.000 m3/ζτοσ ι 33,145 MWh/ζτοσ, 

χριςθ κεντρικισ οικιακισ κζρμανςθσ και παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, κζρμανςθσ λοιπϊν 

κτιρίων, τεχνολογικι δραςτθριότθτα. Εμπίπτουν ςτθν κατθγορία αυτι και οι Μεγάλοι 

Ρελάτεσ (Τ3Α), με κατανάλωςθ μεγαλφτερθ των 30.000 m3/ζτοσ ι 331,45 MWh/ζτοσ 

και κατθγορία μετρθτι από G65 και άνω. 

 Κατθγορία Τ3C (ςυμπαραγωγι) για καταναλϊςεισ μικρότερεσ των 2,2GWh/ζτοσ 

 Κατθγορία Τ3D (κλιματιςμόσ) για καταναλϊςεισ μικρότερεσ των 2,2GWh/ζτοσ 

 Κατθγορία Τ5, θ οποία εφαρμόηεται για βιομθχανικζσ καταναλϊςεισ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ 

των 2,2 GWh/ ζτοσ. 

Θ ΕΡΑ λαμβάνει όλα τα εφλογα μζτρα, ϊςτε να καταγράφει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τισ 

ενδείξεισ του μετρθτι. 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, οι καταγραφζσ ενδείξεων των μετρθτϊν κα πραγματοποιοφνται με 

τθν εξισ ςυχνότθτα: 

 τρεισ φορζσ για τουσ πελάτεσ που τιμολογοφνται ανά τετράμθνο (κατθγορία 

τιμολόγθςθσ Τ1) 
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 τζςςερισ φορζσ για τουσ πελάτεσ που τιμολογοφνται ανά δίμθνο (κατθγορία 

τιμολόγθςθσ Τ2) 

 κάκε μινα για τουσ πελάτεσ που τιμολογοφνται ανά μινα (εκτόσ τθσ κερινισ περιόδου 

για πελάτεσ μόνο με χριςθ κζρμανςθσ) (κατθγορία τιμολόγθςθσ Τ3) 

Τα τιμολόγια μποροφν να εκδίδονται κάνοντασ αναφορά είτε ςε καταναλϊςεισ που βαςίηονται 

ςε καταγραφι ζνδειξθσ του μετρθτι, είτε ςε καταναλϊςεισ που βαςίηονται ςτθ γνωςτοποίθςθ 

από πλευράσ του πελάτθ, αφοφ ο ίδιοσ καταγράψει τθν ζνδειξθ του μετρθτι, είτε ςε 

εκτιμϊμενεσ καταναλϊςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου ι όταν δεν είναι εφικτι θ 

ανάγνωςθ του μετρθτι).   

Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 

Στθν περίπτωςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ ςτισ πολυκατοικίεσ με κοινά ςυςτιματα κζρμανςθσ, 

ο διαχειριςτισ τθσ οικοδομισ αναλαμβάνει τθν προμικεια του πετρελαίου κζρμανςθσ.  

Διακρίνονται 2 κατθγορίεσ με κοινά ςυςτιματα κζρμανςθσ. Τα αυτόνομα ςυςτιματα 

κζρμανςθσ και τα κεντρικά ςυςτιματα κζρμανςθσ. 

Στισ οικοδομζσ με αυτόνομα ςυςτιματα κζρμανςθσ, κάκε διαμζριςμα διακζτει ατομικό μετρθτι 

κατανάλωςθσ. Ο μετρθτισ κατανάλωςθσ είναι είτε χρονομετρθτισ, είτε κερμιδομετρθτισ. Τθν 

κατανομι τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για κζρμανςθ και τθν κοςτολόγθςι τθσ ανά χριςτθ, 

αναλαμβάνουν εγκεκριμζνεσ εταιρίεσ ζκδοςθσ κοινοχριςτων, οι οποίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

τετραγωνικά των διαμεριςμάτων κακϊσ και τισ ενδείξεισ των μετρθτϊν κατανάλωςθσ, 

αποδίδουν τθν αντίςτοιχθ κατανάλωςθ ενζργειασ ανά χριςτθ. 

Στισ οικοδομζσ με κεντρικά ςυςτιματα κζρμανςθσ, θ κατανομι τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ 

γίνεται και πάλι από εγκεκριμζνεσ εταιρίεσ ζκδοςθσ κοινοχριςτων, οι οποίεσ αποδίδουν τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ ανά χριςτθ, βάςθ των τετραγωνικϊν των διαμεριςμάτων. 

Τθλεκζρμανςθ 

Θ κερμικι ενζργεια παρζχεται από τθν εταιρεία παροχισ τθλεκζρμανςθσ ςτον καταναλωτι 

μζςω του δικτφου τθλεκζρμανςθσ, που περιζχει ςωλθνϊςεισ, υποςτακμοφσ, ςυςτιματα 

ρφκμιςθσ και μζτρθςθσ κερμότθτασ και τα αντίςτοιχα εξαρτιματα. 

Θ παροχι κζρμανςθσ από τθν εταιρεία παροχισ τθλεκζρμανςθσ γίνεται μζςω του Κερμικοφ 

Υποςτακμοφ, ο οποίοσ εγκακίςταται ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του καταναλωτι. 

Θ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ που διανζμεται, ςτο ςθμείο παράδοςθσ 

του κερμοφ νεροφ, πραγματοποιείται μζςω οργάνων μζτρθςθσ (μετρθτι κερμικισ ενζργειασ) 

τθσ εταιρείασ παροχισ τθλεκζρμανςθσ, τα οποία εγκακίςτανται ςτον κερμικό υποςτακμό τθσ 

οικοδομισ του καταναλωτι και καταγράφουν τθν ςυνολικι κατανάλωςθ τθσ οικοδομισ. Ο 

μετρθτισ κερμικισ ενζργειασ αποτελεί το μοναδικό επίςθμο όργανο για τθ μζτρθςθ και χρζωςθ 

τθσ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ. 
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Ο επιμεριςμόσ τθσ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ ανά χριςτθ ςτθν οικοδομι 

πραγματοποιείται βάςει των τετραγωνικϊν των διαμεριςμάτων και  παροχισ νεροφ. 

ΡΟΓΆΜΜΑΤΑ ΕΝΘΜΖΩΣΘΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΑΛ ΕΚΡΑΜΔΕΥΣΘ (ΆΚΑ 12 ΚΑΛ 17)  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκον», το οποίο παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτθν ενότθτα 3.2.2, πραγματοποιικθκε ευρείασ κλίμακασ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ με ςκοπό τθν 

πλθροφόρθςθ των νοικοκυριϊν για τα οφζλθ από μια ενδεχόμενθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

πρόγραμμα και τθ διευκόλυνςθ όςων τελικά αποφάςιςαν να ενταχκοφν ςε αυτό. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ παρατίκενται ςτον Ρίνακα 15. 

Στο πλαίςιο του εν λόγω προγράμματοσ και μετά τθ ςφςταςθ του Ειδικοφ Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με τίτλο «Εξοικονομϊ κατ’ Οίκον» δθμοςιοποιικθκε ανοικτι πρόςκλθςθ ςε 

τραπεηικά ιδρφματα για ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ του Ταμείου.  

Οι τράπεηεσ οι οποίεσ τελικά εκδιλωςαν προκυμία ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα είναι οι: 

 Alpha Τράπεηα ΑΕ 

 Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ΑΕ 

 Τράπεηα Ρειραιϊσ ΑΕ 

 Τράπεηα E.F.G. Eurobank - Ergasias AE 

Οι παραπάνω τράπεηεσ εκτόσ από τα επενδυτικά προϊόντα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκον» χρθματοδοτοφν μζςω τθσ χοριγθςθσ πράςινων 

δανείων τθν υλοποίθςθ επεμβάςεων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 

οικιακϊν και επαγγελματικϊν τουσ πελατϊν. Οι ςυγκεκριμζνεσ τράπεηεσ αναλαμβάνουν μόνεσ 

τουσ τθν προϊκθςθ των ςυγκεκριμζνων χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και τθν 

ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 
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Ρίνακασ 15: Ρλθροφορίεσ για τθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκον». 

 
Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ 

Ζργου για τθ Δθμοςιότθτα του 
Ρρογράμματοσ 

Ρερίοδοσ Υλοποίθςθσ Ρεριεχόμενο Ενζργειασ Ροςοτικά Δεδομζνα 
Κόςτοσ χωρίσ 

ΦΡΑ (€) 

1 
Ραραγωγι Ειδικισ Καταχϊρθςθσ 
για το Ρρόγραμμα Εξοικονόμθςθ 

Κατ’ Οίκον 
12/2010-1/2011 

Δθμιουργία Καταχϊρθςθσ ςτθ 
Κεματικι Ενότθτα 

«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» και 
αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ. 

4 μακζτεσ και 30 προςαρμογζσ. 5.972,66 

2 
Ραραγωγι αδιοφωνικϊν Σποτ 

για το Ρρόγραμμα Εξοικονόμθςθ 
Κατ’ Οίκον 

12/2010-1/2011 
Δθμιουργία ραδιοφωνικϊν 
ςποτ ςτθ Κεματικι Ενότθτα 
«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» 

3 ραδιοφωνικά ςποτ 7.533,73 

3 
Ρρόγραμμα Ρροβολισ ςτο 

αδιόφωνο για Εξοικονόμθςθ 
Κατ' Οίκον 

Λανουάριοσ 2011 

Ρροβολι Ρρογράμματοσ τον 
Λανουάριο 2011 ςε 24 

ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ςε 
Ακινα και Κεςςαλονίκθ και 98 

ςτακμοφσ ςτθν Ρεριφζρεια. 

Σφνολο προβολισ : Ακινα - 
Κεςςαλονίκθ 24 ςτακμοί (1.176 

μεταδόςεισ) , Ρεριφζρεια 98 
ςτακμοί (2.332 μεταδόςεισ) 

Σφνολο : 122 ςτακμοί και 3.508 
μεταδόςεισ. Γεωγραφικι 
κάλυψθ: Ρανελλαδικά. 

167.023,00 

4 

Ραραγωγι Banners για 
Καμπάνια Ρρογράμματοσ 

Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον ςτο 
Internet 

12/2010-1/2011 
Δθμιουργία Internet Banners 

ςτθ Κεματικι Ενότθτα 
«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» 

4 Internet Banners 4.505,00 

5 
Ρρόγραμμα Ρροβολισ ςτο 

Internet για Εξοικονόμθςθ Κατ' 
Οίκον 

1/2011-2/2011 
Ρροβολι Ρρογράμματοσ τον 
Λανουάριο και Φεβρουάριο 

2011  ςε 35 ιςτοςελίδεσ. 

Σφνολο προβολισ : 12.980.636 
Impressions. Γεωγραφικι 

κάλυψθ: Ρανελλαδικά. 
65.892,42 
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6 

Ραραγωγι και Εκτφπωςθ 
Εντφπου και Αφίςασ για το 

Ρρόγραμμα Εξοικονόμθςθ Κατ’ 
Οίκον 

11/2010-12/2010 

Ραραγωγι και εκτφπωςθ ενόσ 
(1) τετράπτυχου ενθμερωτικοφ 

εντφπου διάςταςθσ 10Χ21 
(κλειςτό) και μίασ (1) αφίςασ 

διαςτάςεων 43x58cm. 

Εκτυπϊςεισ τετράπτυχου 
ενθμερωτικοφ εντφπου : 92.000 

τεμάχια και αφίςασ : 1.900 
τεμάχια. 

9.979,22 

7 
Τροποποίθςθ Εντφπου για το 

Ρρόγραμμα Εξοικονόμθςθ Κατ' 
Οίκον 

06/2011-07/2011 

Νζα παραγωγι και εκτφπωςθ 
ενόσ (1) τετράπτυχου 

ενθμερωτικοφ εντφπου 
διάςταςθσ 10Χ21 (κλειςτό) για 

τθ κεματικι Ενότθτα 
«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» 

βάςει των τροποποιιςεων του 
Ρρογράμματοσ. 

Εκτυπϊςεισ τροποποιθμζνου 
τετράπτυχου ενθμερωτικοφ 

εντφπου : 2.000 τεμάχια. 
1.154,00 

8 

Ρρόγραμμα Ρροβολισ ςτον 
Ρανελλαδικό και Ρεριφερειακό 

Τφπο για το Ρρόγραμμα 
Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον 

1/2011-2/2011 

Ρροβολι Ρρογράμματοσ τον 
Λανουάριο και Φεβρουάριο 

2011  ςε 46 πανελλαδικζσ και 
112 Ρεριφερειακζσ Εφθμερίδεσ 

Σφνολο καταχωριςεων: 
Ρανελλαδικζσ 47, 

Ρεριφερειακζσ 112 
Σφνολο : 159 Γεωγραφικι 

κάλυψθ: Ρανελλαδικά 

306.341,46 

9 
Φωτογραφικό Υλικό για 

Οπτικοακουςτικζσ εφαρμογζσ 
12/2010-1/2011   1.636,51 

10 Υλοποίθςθ Helpdesk 10/2010-12/2011 

Λειτουργία γραφείου αρωγισ 
με αρικμό τθλεφϊνου 210-

9797400 για τθ δράςθ 
«Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» - 
Λειτουργεί εργάςιμεσ θμζρεσ 

μεταξφ 08.00 και 16.00. 
Λειτουργία απαντθτικισ 

υπθρεςίασ ςε emails πολιτϊν. 

Θ λειτουργία του Helpdesk για 
τθ δράςθ «Εξοικονόμθςθ κατ’ 
οίκον» ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο 

2010. Κατά τθν περίοδο 1 
Οκτωβρίου 2010 – 31 

Δεκεμβρίου 2011 είχε δεχκεί 
92.103 κλιςεισ και 1.262 

emails. 

120.120,00 

11 Υλοποίθςθ ιςτοςελίδασ και 10/2012-01/2011 Δθμιουργία και υποςτιριξθ Δθμιουργία και υποςτιριξθ τθσ 21.800,00 
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διαδραςτικϊν Εφαρμογϊν διαδικτυακισ πφλθσ 
ενθμζρωςθσ χρθςτϊν ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Ανάπτυξθ 
διαδικτυακισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ ενεργειακισ 
κατάταξθσ οικίασ και on line 
ερωτθματολογίου για χριςθ 

από πολίτεσ. Ανάπτυξθ 
διαδικτυακισ εφαρμογισ για 

χριςθ από προμθκευτζσ / 
αναδόχουσ. 

ιςτοςελίδασ 
http://exoikonomisi.ypeka.gr. Θ 
λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ για 

το πρόγραμμα ξεκίνθςε τον 
Λανουάριο του 2011. Ο αρικμόσ 

των επιςκζψεων μζχρι τισ 
31/12/2011 ανιλκε ςτισ 

320.000 περίπου. 

12 
Μετάφραςθ ιςτοςελίδασ ςτα 

Αγγλικά και τροποποιιςεισ 
φωτογραφιϊν τθσ ιςτοςελίδασ 

04/2011-05/2011 

Μετάφραςθ τθσ ιςτοςελίδασ 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα και 

επεξεργαςία φωτογραφιϊν με 
προςκικθ αγγλικοφ κειμζνου. 

 1.157,45 

13 Συμμετοχι ςε ΔΕΚ 2011 Σεπτζμβριοσ 2011 
Συμμετοχι του ΥΡΕΚΑ ςτθν 76θ 

ΔΕΚ 

Ρερίπου 5.000 επιςκζπτεσ ςτο 
περίπτερο του ΥΡΕΚΑ ςτθν 76θ 

ΔΕΚ 
29.011,11 

14 
Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ 
Εξecoνομϊ Expo 2011 

02/2011-03/2011 
Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ 
Εξecoνομϊ Expo 2011 

Συνομιλία με 1.500 
ενδιαφερόμενουσ. Αρικμόσ 
διανεμόμενων εντφπων του 
Ρρογράμματοσ ςτθν ζκκεςθ: 

870 τεμάχια. 

9.984,18 

Σφνολο Κόςτουσ Υλοποιθμζνων Ενεργειϊν για τθ Δθμοςιότθτα του Ρρογράμματοσ Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον (€) 752.110,74 

 

 

http://exoikonomisi.ypeka.gr/
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ΣΥΣΤΙΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΪΛΣΘΣ ΡΟΣΠΝΤΩΝ, ΔΛΑΡΜΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΜΘΣΘΣ (ΆΚΟ 16)  

Δεν υφίςταται κάποιο ςφςτθμα αναγνϊριςθσ προςόντων, πιςτοποίθςθσ και διαπίςτευςθσ 

επαγγελματικϊν προςόντων για τουσ παρόχουσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, τουσ ενεργειακοφσ 

ελεγκτζσ, τουσ διαχειριςτζσ ενζργειασ και τουσ υπεφκυνουσ εγκατάςταςθσ ςχετικϊν με τθν 

ενζργεια δομικϊν ςτοιχείων. Επίςθσ, δεν ζχουν αναπτυχκεί και αντίςτοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τισ παραπάνω ειδικότθτεσ. 

Το ζργο «BUILD UP Skills - Greece» (http://greece.buildupskills.eu/) ςτόχευε ςτθν προετοιμαςία 

των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων του εργατικοφ 

δυναμικοφ του κτιριακοφ τομζα μζςα από τθν επεξεργαςία και τθν ευρφτατθ αποδοχι ενόσ 

Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων. Το ΚΑΡΕ (Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ) ιταν ςυντονιςτισ του ζργου, ενϊ ςυμμετείχαν και 8 

άλλοι εταίροι. Θ ζναρξθ του ςυγκεκριμζνου ζργου πραγματοποιικθκε τον Λοφνιο του 2012, ενϊ 

θ ςυνολικι διάρκεια του ανιλκε ςε 18 μινεσ. Τελικόσ ςτόχοσ του ζργου ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ 

εκνικοφ οδικοφ χάρτθ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ κατάρτιςθσ ςχετικά με τισ ευφυείσ ενεργειακζσ 

λφςεισ για τα κτίρια ςτα κακιερωμζνα προγράμματα ςπουδϊν και τθν πρακτικι των 

επαγγελματιϊν του κτιρίου. Ο οδικόσ χάρτθσ, βαςιηόμενοσ ςε μια ανάλυςθ τθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ ςε εκνικό επίπεδο, ζλαβε υπόψθ τθν αναμενόμενθ ςυνειςφορά του κτιριακοφ 

τομζα ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ για το 2020 και τισ απαιτιςεισ για «ςχεδόν μθδενικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ» κτίρια. Ο εκνικόσ οδικόσ χάρτθσ που προζκυψε κα πρζπει να γίνει 

αποδεκτόσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ και όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, με τθ δζςμευςθ να 

υλοποιιςουν και να εφαρμόςουν τθν προτεινόμενθ ςτρατθγικι. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

προςαρμόςτθκε ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ, ενϊ ςυνετζλεςε και ςτθν 

ζναρξθ του εκνικοφ διαλόγου με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτα κζματα τθσ 

κατάρτιςθσ και των προςόντων του εργατικοφ δυναμικοφ του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτθν 

ενεργειακι αποδοτικότθτα και τισ ΑΡΕ (ςφςταςθ τθσ «Εκνικισ Ρλατφόρμασ Επαγγελματικϊν 

Ρροςόντων»). Εκτόσ από τουσ εταίρουσ του ζργου, ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον και 

υποςτθρίηουν ενεργά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν «Εκνικι Ρλατφόρμα Επαγγελματικϊν 

Ρροςόντων» το ζργο οι φορείσ που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 16. 

Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου πραγματοποιικθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ: 

 Διεξοδικι μελζτθ των ειδικοτιτων των εργατϊν του κλάδου τθσ οικοδομισ, τόςο των 

ςυμβατικϊν (χτίςτεσ, υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι, κλπ.) όςο και των εξειδικευμζνων 

(εγκαταςτάτεσ και εργοδθγοί), όςον αφορά ςτα υφιςτάμενα ςεμινάρια και ςχιματα 

κατάρτιςισ τουσ. 

 Ανάλυςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτον εντοπιςμό των εμποδίων και 

των ελλείψεων δεξιοτιτων. 
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 Κακοριςμόσ και ποςοτικοποίθςθ των αναγκϊν και των προτεραιοτιτων για τθν φπαρξθ 

ικανοφ αρικμοφ εργατικοφ δυναμικοφ καταρτιςμζνου ςτθν ενεργειακι αποδοτικότθτα 

και τισ ΑΡΕ μζχρι το 2020. 

 Εκπόνθςθ του Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ Ρροςόντων ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ 

ενεργειακισ πολιτικισ για το 2020, ςε ςχζςθ με τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ του εργατικοφ δυναμικοφ του καταςκευαςτικοφ κλάδου. 

Ρίνακασ 16: Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν «Εκνικι Ρλατφόρμα Επαγγελματικϊν 

Ρροςόντων». 

Φορείσ 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  - ΥΡΕΚΑ 

Υπουργείο Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ – ΥΡΚΡΑ 

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ - ΥΕΚΑΡ 

Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Διπλωματοφχων Μθχανολόγων – Θλεκτρολόγων (ΡΣΔΜΘ) 

Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν (ΡΣΧΜ) 

Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανωτάτων Σχολϊν - Ρανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων 

(ΣΑΔΑΣ-ΡΕΑ) 

Σφλλογοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδασ (ΣΡΜΕ) 

Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Φωτοβολταϊκϊν (ΣΕΦ) 

 Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Θλιακισ Ενζργειασ (ΕΒΘΕ) 

Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ & Κερμότθτασ (ΕΣΣΘΚ) 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνϊν Υαλοπινάκων (ΡΟΕΒΥ) 

Ελλθνικι Ζνωςθ Αλουμινίου (ΕΕΑ) 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν (ΡΟΒΑΣ) 

 Ζνωςθ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Κζρμανςθσ και Ενζργειασ (ΕΝ.Ε.ΕΡΛ.Κ.Ε.) 

Δθμόςια Επιχείρθςθ Ανζγερςθσ Νοςθλευτικϊν Μονάδων (ΔΕΡΑΝΟΜ) 

Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Τεχνικϊν Εταιριϊν (ΣΑΤΕ) 

Σφλλογοσ Τεχνικϊν Υπαλλιλων Ελλάδοσ (ΣΤΥΕ) 

Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Υδραυλικϊν Ελλάδασ (ΟΒΥΕ) 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Σωματείων Εργολθπτϊν Θλεκτρολόγων (ΡΟΣΕΘ) 

Ομοςπονδία Θλεκτροτεχνιτϊν Ελλάδοσ (ΟΘΕ) 

Ομοςπονδία Ψυκτικϊν Ελλάδοσ (ΟΨΕ) 

Σωματείο Αδειοφχων Εγκαταςτατϊν & Συντθρθτϊν Καυςτιρων «ΕΣΤΛΑ» 

Ελλθνικι Ζνωςθ των Διαπιςτευμζνων Φορζων Επικεϊρθςθσ και Ριςτοποίθςθσ (HellasCert) 

Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 

Ελλθνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ ΑΕ (ΕΣΥΔ) 
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Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ) 

Ρανελλινια Ζνωςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων (ΡΕΔΜΕΔΕ) 

Σφνδεςμοσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ΣΕΕ) 

Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) 

Εκνικό Λνςτιτοφτο Εργαςίασ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΛΕΑΔ) 

Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.) 

Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ ΚΕΚ (ΡΑΣΥΚΕΚ) 

Τράπεηα Αττικισ 

Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Μόνωςθσ (ΡΣΕΜ) 

Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Διογκωμζνθσ Ρολυςτερίνθσ (ΡΑ.ΣΥ.ΔΛ.Ρ.) 

Ομοςπονδία Οικοδόμων και Ξφλου Ελλάδοσ (ΟΟΞΕ) 

Σφνδεςμοσ Ελλινων Kαταςκευαςτϊν Αλουμινίου (ΣΕΚΑ) 

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων 

Ωςτόςο, τα αποτελζςματα του ςυγκεκριμζνου ζργου δεν μποροφν να οδθγιςουν από μόνα τουσ 

ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ προςόντων, πιςτοποίθςθσ και διαπίςτευςθσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ εργατικοφ δυναμικοφ. 

Τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα πρζπει να αναπτυχκοφν και να πιςτοποιθκοφν ςε ςυνεργαςία με 

το ΕΣΥΡ (Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ) και τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ 

Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.). 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΖΣ ΥΡΘΕΣΜΕΣ (ΆΚΟ 18)  

Ο Ν. 3855/2010 κακόριςε το κεςμικό πλαίςιο για τθν παροχι ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτο Άρκρο 10 τζκθκε θ υποχρζωςθ ςφςταςθσ Μθτρϊου ΕΕΥ ςτο οποίο δφνανται 

να καταχωροφνται οι ΕΕΥ που παρζχουν ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλα μζτρα για τθ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Οι λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθν λειτουργία του Μθτρϊου ΕΕΥ 

κακορίςτθκαν με τθν ΥΑ Δ6/13280/07.06.2011 (228 Β’) «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν. 

Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ Δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ».  

Στθ ςυγκεκριμζνθ ΥΑ κακορίςτθκαν μεταξφ άλλων κζματα αναφορικά με τθ ςφςταςθ και τθν 

οργάνωςθ του Μθτρϊου ΕΕΥ (Άρκρο 3), τα περιεχόμενα του (Άρκρο 4), θ διαδικαςία εγγραφισ 

(Άρκρο 5), τα κριτιρια ζνταξθσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν καταχϊρθςθ των ΕΕΥ 

ςτισ μερίδεσ του (Άρκρο 6) και ηθτιματα ςχετικά με τον τρόπο διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των 

ςτοιχείων του (Άρκρο 8). 

Στο Άρκρο 7 τθσ ίδιασ υπουργικισ απόφαςθσ ορίςτθκαν οι κατθγορίεσ των ΕΕΥ. Αναλυτικότερα, 

οι επιχειριςεισ που εγγράφονται ςτο Μθτρϊο ΕΕΥ, κατατάςςονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

α) κατθγορία Α, ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλεσ οι εταιρίεσ του Μθτρϊου ΕΕΥ, 
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β) κατθγορία Β, ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυςικά πρόςωπα του Μθτρϊου ΕΕΥ. 

Οι εταιρίεσ του Μθτρϊου ΕΕΥ (κατθγορία Α) κατατάςςονται περαιτζρω ςτισ ακόλουκεσ 

υποκατθγορίεσ: 

α) υποκατθγορία Α1, εφόςον ζχουν υλοποιιςει ι ζχουν ςε εξζλιξθ Ζργα με ΣΕΑ ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον 300 χιλ. € κατά τθν τελευταία πενταετία, 

β) υποκατθγορία Α2, εφόςον ζχουν υλοποιιςει ι ζχουν ςε εξζλιξθ Ενεργειακά Ζργα με 

ςυνολικό προχπολογιςμό τουλάχιςτον ενόσ εκατ. € κατά τθν τελευταία πενταετία και 

γ) υποκατθγορία Α3, για όλεσ τισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ του Μθτρϊου ΕΕΥ. 

Θ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενζργειασ και Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου ΕΕΥ και για τθν παροχι πλθροφοριϊν 

ςτουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. 

Θ εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ ςτο Μθτρϊο ΕΕΥ γίνεται με τθ ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

και αποςτολι ςτθν αρμόδια υπθρεςία των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. Στθ ςυνζχεια, θ αρμόδια 

υπθρεςία ελζγχει και διαςταυρϊνει τθν εγκυρότθτα των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Στο 

ςτάδιο αυτό, δφναται να ηθτθκοφν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ από τισ επιχειριςεισ, 

διαφυλάςςοντασ το επιχειρθματικό απόρρθτο. Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και 

εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια εγγραφισ του Άρκρου 6, θ επιχείρθςθ καταχωρείται ςτο 

Μθτρϊο ΕΕΥ και αποςτζλλεται ςε αυτιν: 

α) βεβαίωςθ εγγραφισ, θ οποία περιλαμβάνει και τον αρικμό Μθτρϊου που χορθγείται ςτθν 

επιχείρθςθ και 

β) ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ςτο οικείο πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

Οι πλθροφορίεσ των εγγεγραμμζνων ΕΕΥ αφοροφν: 

α) Επωνυμία και Αρικμόσ Μθτρϊου, 

β) Στοιχεία Επικοινωνίασ, 

γ) Κατθγορία και υποκατθγορία ΕΕΥ. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία δθμοςιοποιοφνται ςτον ιςτοχϊρο του Μθτρϊου ΕΕΥ 

(http://www.escoregistry.gr). 

Σθμειϊνεται ότι θ εγγραφι ςτο Μθτρϊο ΕΕΥ είναι προαιρετικι. 

Στθν ίδια ΥΑ κακορίςτθκαν διάφορα κζματα αναφορικά με τισ προχποκζςεισ ςφςταςθσ και 

λειτουργίασ των ΕΕΥ (Άρκρο 9), τισ παρεχόμενεσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ (Άρκρο 10), τα κριτιρια 

http://www.escoregistry.gr/
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που διζπουν τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου τουσ (Άρκρο 11), τα αςυμβίβαςτα με το ζργο τουσ 

(Άρκρο 12) και τισ εισ βάροσ τουσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ (Άρκρο 13). 

Τζλοσ, ςτο Άρκρο 14 κεςπίςτθκε ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ΕΕΥ ςχετικά με τισ αρχζσ και τισ 

δεςμεφςεισ που οφείλουν να τθροφν οι καταχωρθμζνεσ ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο ΕΕΥ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία και θ ςωςτι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 

ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. 

Στο Άρκρο 16 του Ν. 3855/2010 παρατίκεται αναλυτικι περιγραφι των κεμάτων που αφοροφν 

τθ Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ), θ οποία καταρτίηεται εγγράφωσ μεταξφ του τελικοφ 

καταναλωτι και τθσ Επιχείρθςθσ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ) και περιλαμβάνει τα τυπικά 

ςτοιχεία μιασ ςφμβαςθσ, όπωσ προβλζπονται ςτο Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ, Α, 191, 16-11-1994) για 

τθν προςταςία των καταναλωτϊν. 

Στθ ΣΕΑ πρζπει να κακορίηονται μεταξφ άλλων τα ακόλουκα: 

I. ο ςχεδιαςμόσ και θ διαχείριςθ τθσ παρεχόμενθσ ενεργειακισ υπθρεςίασ και του 

ενεργειακοφ ζργου, 

II. θ μεκοδολογία εκτίμθςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ και αποτίμθςθσ του 

προκφπτοντοσ ςυνολικοφ οικονομικοφ οφζλουσ, 

III. θ αγορά, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου ενεργειακοφ 

εξοπλιςμοφ, όπωσ θλεκτρομθχανολογικά και θλεκτρονικά ςυςτιματα, κακϊσ και τα 

υλικά κτιριακοφ κελφφουσ, ςτακερά ι μθ, που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ 

κατά τθν τελικι χριςθ, 

IV. θ διαχείριςθ, ο τρόποσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και θ ςυντιρθςι του, 

V. το ςυνολικό κόςτοσ του ζργου, το οποίο αποτελείται από το κόςτοσ προμικειασ και 

εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςισ 

του, το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και τθν αμοιβι τθσ ΕΕΥ, 

VI. θ διαδικαςία αποτίμθςθσ του ενεργειακοφ οφζλουσ, 

VII. ο τρόποσ και χρόνοσ αποπλθρωμισ. 

Θ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ, κατάρτιςε και ανάρτθςε 

δυο υποδείγματα ΣΕΑ. Ακολοφκωσ παρατίκεται τα ςυγκεκριμζνα υποδείγματα με τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ όπου αυτά ζχουν δθμοςιοποιθκεί: 

Υπόδειγμα ΣΕΑ εγγυθμζνθσ απόδοςθσ  

(http://www.escoregistry.gr/eggyimeni_apodosi.pdf) 

Υπόδειγμα ΣΕΑ διαμοιραηόμενου οφζλουσ 

http://www.escoregistry.gr/eggyimeni_apodosi.pdf
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(http://www.escoregistry.gr/diamoirazomeno_ofelos.pdf) 

Για τθν άρςθ των κανονιςτικϊν και μθ κανονιςτικϊν φραγμϊν που εμποδίηουν τθ ςφναψθ ΣΕΑ 

ςτον δθμόςιο τομζα το ΚΑΡΕ εκπονεί το ζργο με τίτλο «Υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

πιλοτικισ Υπθρεςιϊν εφαρμογισ ζργων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίρια 

από Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ)», το οποίο χρθματοδοτείται από το 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013 ΕΡΡΕΑΑ (Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ: 1). 

Ραρακάτω παρατίκεται αναλυτικι περιγραφι του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

 

 

http://www.escoregistry.gr/diamoirazomeno_ofelos.pdf
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Τίτλοσ Υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ζργων βελτίωςθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίρια από Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 
(ΕΕΥ) 

Κωδικόσ μζτρου ΕΥ1 

 
Ρεριγραφι 

Κατθγορία Άρκρο 18: Ενεργειακζσ Υπθρεςίεσ 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: Φεβρουάριοσ 2012 
Λιξθ: Νοζμβριοσ 2015 

Σκοπόσ/ςφντομθ 
περιγραφι 

Το ζργο αποςκοπεί ςτθν τυποποίθςθ διαδικαςιϊν και ςτθν άρςθ ρυκμιςτικϊν εμποδίων 
για τθν υλοποίθςθ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε κτίρια του 
δθμόςιου τομζα από ΕΕΥ μζςω Συμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ). Ειδικότερα το 
ςυγκεκριμζνο ζργο ςτοχεφει: 
1. ςτθν υποςτιριξθ του ΥΡΕΚΑ για τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ των ΕΕΥ και, μζςω 

επιλεγμζνων πιλοτικϊν εφαρμογϊν, ςτον εντοπιςμό των τεχνικϊν, διαδικαςτικϊν και 
ρυκμιςτικϊν παραμζτρων και προχποκζςεων για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του είδουσ 
των ςυμβάςεων και ζργων, 

2. ςτθν πρόςβαςθ των ΕΕΥ ςε δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων του δθμόςιου 
τομζα και τθν αξιοποίθςθ του μθχανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ Από Τρίτουσ (ΧΑΤ) ϊςτε 
να επιτευχκοφν οι ενεργειακοί εκνικοί ςτόχοι ςτα κτίρια του Δθμόςιου Τομζα, μζςω 
τθσ τεχνογνωςίασ και των κεφαλαίων του ιδιωτικοφ τομζα, 

3. ςτθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ϊςτε να αποτελζςουν τον οδθγό και να 
προδιαγράψουν το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ υπό ανάπτυξθ αγοράσ ΕΕΥ και τθν 
υλοποίθςθ ενεργειακϊν ζργων ςτα υπόλοιπα κτίρια του Δθμοςίου και ευρφτερου 
Δθμόςιου Τομζα. 

Τελικι Χριςθ Δθμόςιοσ τομζασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Κτίρια δθμόςιου τομζα 
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Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 
υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 
των μζτρων εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ 

Το ΚΑΡΕ ζχει αναλάβει τον προςδιοριςμό μεγάλων καταναλωτϊν ενζργειασ, τθν τεχνικι 
περιγραφι και προετοιμαςία διαδικαςίασ, τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των 
ςυμβάςεων, τθν αποτίμθςθ του οφζλουσ ενεργειακϊν παρεμβάςεων και τθν οργάνωςθ 
επιδεικτικϊν δράςεων. 
Οι ΕΕΥ κα υλοποιιςουν παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο κτιριακό 
κζλυφοσ ςε 5 επιλεγμζνα κτίρια του δθμόςιου τομζα.  

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

• Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ρράξθσ: 589.713 € (Χρθματοδότθςθ από Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013 ΕΡΡΕΑΑ) 

• Εκτιμϊμενοσ Ρροχπολογιςμόσ Επενδφςεων ςτα εξεταηόμενα κτίρια : 3,4 εκατ. € 
(Χρθματοδότθςθ από ΕΕΥ) 

Υλοποίθςθ ΚΑΡΕ και ΕΕΥ που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα 

Αναμενόμενα 
αποτελζςματα 

Θ εκπόνθςθ ενεργειακϊν αναλφςεων ςε 6 εξεταηόμενα κτίρια οδιγθςε ςτθν εξαγωγι των 
ακόλουκων αποτελεςμάτων αναφορικά με τα οφζλθ που κα προκφψουν από το 
ςυγκεκριμζνο ζργο μζςω τθσ υλοποίθςθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ: 5.184 MWh 
 Συνολικό ποςοςτό εξοικονόμθςθσ: 23% 
 Μζςοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ: 5,1 ζτθ 
 Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ: 38 ανκρωποζτθ 
 Συνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ: 3,4 εκατ. € 
 Συνολικό ετιςιο οικονομικό όφελοσ δθμόςιων φορζων: 674 χιλ. € 
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Αναφορικά με τθν παρουςίαςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ τθσ εκνικισ αγοράσ ενεργειακϊν 

υπθρεςιϊν, αξίηει να αναφερκεί ότι θ αγορά των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν βρίςκεται ακόμα ςτα 

αρχικά βιματα ανάπτυξθσ τθσ. 

Ωςτόςο, αρκετζσ ΕΕΥ ζχουν αρχίςει να δείχνουν ενδιαφζρον για τθν υλοποίθςθ επεμβάςεων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω ΣΕΑ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 101 επιχειριςεισ 

ζχουν ιδθ υποβάλλει θλεκτρονικι αίτθςθ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο ΕΕΥ, ενϊ 209 ζχουν 

ξεκινιςει τθ διαδικαςία υποβολισ χωρίσ να τθν ζχουν ολοκλθρϊςει. Θ αρμόδια υπθρεςία του 

ΥΡΕΚΑ ζχει εντάξει ςτο Μθτρϊο και δθμοςιοποιιςει ςτοιχεία για 28 ΕΕΥ, οι οποίεσ 

παρουςιάηονται ςτθ διεφκυνςθ www.escoregistry.gr, όπου παρατίκεται και πλθροφόρθςθ 

αναφορικά με τθν κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων που παρζχουν ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. 

Αξιοςθμείωτο είναι όμωσ ότι μόνο μία από τισ 28 ΕΕΥ ζχει ςυνάψει ΣΕΑ, θ οποία ζχει 

προχπολογιςμό μικρότερο από 300.000 €. Ωςτόςο, ςτθν αγορά δραςτθριοποιοφνται και άλλεσ 

ΕΕΥ, οι οποίεσ ζχουν ςυνάψει περιοριςμζνο αρικμό ΣΕΑ κυρίωσ ςτον ιδιωτικό βιομθχανικό και 

τριτογενι τομζα. 

Αν και δεν υπάρχουν εκτιμιςεισ για τθ μελλοντικι εξζλιξθ τθσ ςυνολικισ αξίασ των 

προγραμμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθσ ςυνολικισ αξίασ των πικανϊν προγραμμάτων 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςτουσ τομείσ εκτόσ του οικιακοφ, θ αγορά των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν 

χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ. Θ άρςθ των ρυκμιςτικϊν εμποδίων για 

τθ ςφναψθ ΣΕΑ ςτον δθμόςιο τομζα αναμζνεται να οδθγιςει ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κτίρια του δθμόςιου τομζα, τα οποία χαρακτθρίηονται 

από ιδιαίτερα υψθλό δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του Άρκρου 7 

ζχει προβλεφκεί θ δραςτθριοποίθςθ ΕΕΥ μζςω ΣΕΑ για τθν υλοποίθςθ ζργων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςε κτίρια του τριτογενοφσ τομζα. Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του ςυγκεκριμζνου 

μζτρου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Β. Τζλοσ, από το Ρράςινο Ταμείο προβλζπεται και θ 

χρθματοδότθςθ ΕΕΥ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ ζργων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

ΆΛΛΑ ΜΖΤΑ ΟΛΗΠΝΤΛΑΣ ΦΦΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙ ΑΡΠΔΟΣΘ (ΆΚΑ 19 ΚΑΛ 20)  

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται τα λοιπά οριηόντια μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ, που 

δεν εμπίπτουν ςτο Άρκρο 7, που ζχουν λθφκεί ι πρόκειται να εγκρικοφν για τθν εφαρμογι του 

Άρκρου 19 και 20 τθσ Οδθγίασ. 

Τα μζτρα, τα οποία παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 17, αφοροφν δράςεισ που δεν ςυνδζονται 

ςτενά με ζνα τομζα ι κλάδο, αλλά κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ και 

παρακολοφκθςθ υποςτθρικτικϊν δράςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ. Τα ςυγκεκριμζνα μζτρα 

επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ ςυλλογι και αξιολόγθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν και τθν 

οικονομικι ενίςχυςθ μζςω των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 

 

http://www.escoregistry.gr/


[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 54   

Ρίνακασ 17: Οριηόντια μζτρα πολιτικισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

No Τίτλοσ του μζτρου Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

Ο1 

Ρλθροφοριακό ςφςτθμα για 

τθν παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και 

επίτευξθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Ζρευνεσ αγοράσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ 

Μεκοδολογίεσ ςυλλογισ ςτοιχείων 

ςτουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και δθμιουργία βάςεων 

δεδομζνων 

Από το 2009 

Ο2 

Ρρογράμματα οικονομικισ 

ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν 

επενδφςεων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και ζρευνασ 

Διείςδυςθ ενεργειακά αποδοτικϊν 

ςυςτθμάτων για κζρμανςθ, ψφξθ, 

παραγωγι θλεκτριςμοφ και 

προϊόντων καταςκευισ κτιρίων 

Από το 2009 

Ο3 

Φορολογικζσ απαλλαγζσ 

επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Ενεργειακά αποδοτικζσ 

τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο 

ςφνολο των τομζων τελικισ 

χριςθσ 

Από το 2012 

Ο4 

Εφαρμογι Συςτιματοσ 

Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) 

ςτον τριτογενι και δθμόςιο 

τομζα 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 
Από το 2012 

Ο5 
Βιοκλιματικζσ Αναβακμίςεισ 
Δθμόςιων Ανοικτϊν Χϊρων 

Κατανάλωςθ ενζργειασ για 
κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων 

Από το 2011 

Ο6 
Ρράςινεσ αγροτικζσ και 

νθςιωτικζσ κοινότθτεσ – Νζο 
πρότυπο ανάπτυξθσ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 
τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Από το 2011 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ των οριηόντιων μζτρων. 
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Τίτλοσ Ρλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και 

επίτευξθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Κωδικόσ μζτρου Ο1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Υποςτθρικτικι δράςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 1/7/2009 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου είναι θ ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όπου και 

προβλζπεται θ χριςθ και θ λειτουργία όλων των απαραίτθτων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ενεργειακϊν 

μοντζλων και ςτατιςτικϊν βάςεων δεδομζνων για τθν ςτιριξθ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν εκνικϊν ενεργειακϊν 

ςτόχων. 

Τελικι Χριςθ Ζρευνεσ αγοράσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

Μεκοδολογίεσ ςυλλογισ ςτοιχείων ςτουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και δθμιουργία 

βάςεων δεδομζνων. 

Ομάδα ςτόχευςθσ Οι ομάδεσ ςτόχευςθσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου είναι: 

Ο τομζασ ενζργειασ του ΥΡΕΚΑ, όπου θ πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ υποδομισ και των ςυςτθμάτων που κα 

αναπτυχκοφν, κα δϊςει τθ δυνατότθτα  τθσ αποδοτικισ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ των οδθγιϊν για 

τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και των 

υπολοίπων οδθγιϊν που ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Οι επιχειριςεισ και οι επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

και τθσ ςυμπαραγωγισ, κακϊσ και αυτοί που πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν τα προςεχι χρόνια 

όπωσ πχ οι εταιρείεσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ, κλπ. 

Οι τελικοί καταναλωτζσ ςτον οικιακό, τριτογενι, βιομθχανικό, αγροτικό τομζα κακϊσ και ςτον τομζα 

των μεταφορϊν. 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο  
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Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Με τθν εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα παρζχονται όλα εκείνα τα απαραίτθτα εργαλεία 

που ςχετίηονται με τθν ποςοτικι παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ςτόχων, ϊςτε να ςχεδιάηονται και να 

προγραμματίηονται τα Σχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, ενϊ με τθ χριςθ του κα αξιολογείται εκ 

των υςτζρων ο βακμόσ υλοποίθςθσ των μζτρων και θ επίτευξθ των Εκνικϊν Στόχων Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ που περιζχονται ς’ αυτά. 

Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα είναι εξωςτρεφζσ και κα αποτελζςει βαςικό εργαλείο υποςτιριξθσ για 

τουσ φορείσ τθσ ενεργειακισ αγοράσ, όπωσ εταιρίεσ που παρζχουν ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και 

αποδοτικό ενεργειακό εξοπλιςμό, τελικοφσ καταναλωτζσ, ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, φορείσ λιψθσ 

ενεργειακϊν αποφάςεων κλπ. 

Ειδικότερα, το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που αναπτφςςεται κα ζχει ςαν βαςικοφσ ςτόχουσ: 

 Τθν ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ τθσ χριςθσ, μζςω τθσ 

ςυλλογισ και ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των ενεργειακϊν ςτοιχείων, με τθ διενζργεια και 

ερευνϊν αγοράσ όπου απαιτείται. 

 Τθν καταγραφι, αποτφπωςθ και επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων ςτατιςτικϊν δεδομζνων 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ και των αντίςτοιχων ενεργειακϊν δεικτϊν. 

 Τθν ανάπτυξθ όλων των μθτρϊων και βάςεων δεδομζνων που προβλζπονται για τθν 

υποςτιριξθ τθσ παρακολοφκθςθσ του εκνικοφ ςτόχου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ (Μθτρϊο 

επικεωριςεων ςε κτίρια, μθτρϊο επικεωρθτϊν, μθτρϊο επιχειριςεων ενεργειακϊν 

υπθρεςιϊν, μθτρϊο ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ, ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 

από υπόχρεουσ φορείσ τθσ αγοράσ για ενεργειακζσ καταναλϊςεισ). 

 Τον Ενεργειακό Ρρογραμματιςμό τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και τθσ Συμπαραγωγισ Υψθλισ 

Αποδοτικότθτασ. 

 Τθν παρακολοφκθςθ, με χριςθ υπολογιςτικϊν ενεργειακϊν μοντζλων του προγραμματιςμοφ 

των Σχεδίων Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και τθσ πορείασ υλοποίθςισ τουσ. 

 Τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και του αποδοτικοφ 

ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ. 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 57   

 Τθν ενθμζρωςθ των διανομζων ενζργειασ, των παρόχων μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ και των τελικϊν καταναλωτϊν ενζργειασ για τουσ τρόπουσ και τισ ευκαιρίεσ 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κακϊσ και τθ ςτιριξι τουσ για βζλτιςτεσ 

ενεργειακζσ αποφάςεισ, μζςα από τθν παροχι κατάλλθλων εργαλείων πλθροφόρθςθσ για τθν 

αγορά, τθν νομοκεςία και τισ καλζσ πρακτικζσ. 

 Τθν εκπόνθςθ μελετϊν αγοράσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τελικισ χριςθσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςτο πλαίςιο του 

εκνικοφ ςτόχου για το 2016. Ραράλλθλα, προβλζπεται ανάπτυξθ υποδομϊν (βάςεων 

δεδομζνων, μθτρϊων) και δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και 

τθσ μεκοδολογίασ ςυλλογισ πρωτογενϊν ςτοιχείων. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Το ζργο είναι εκνικισ εμβζλειασ και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. 

Ρράξθ ενταγμζνθ ςτο Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ΕΣΡΑ. 

Τίτλοσ πράξθσ: «Εκνικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Καταμζτρθςθ τθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ, 

ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Οδθγίασ 2006/32». 

Ρροχπολογιςμόσ: 2,78 εκατ. €.  

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ») 
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Τίτλοσ Ρρογράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 

ζρευνασ 

Κωδικόσ μζτρου Ο2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Δθμόςια ενίςχυςθ  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2009 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι  Δθμόςια ενίςχυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ-κερμότθτασ/ψφξθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και υποκατάςταςθσ ςυμβατικϊν 

καυςίμων, μζςω των πόρων των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και του αναπτυξιακοφ νόμου. 

 Δθμόςια ενίςχυςθ για τθν προϊκθςθ των ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων και ερευνθτικϊν φορζων και 

εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςε ζργα ζρευνασ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και επίδειξθσ μακροχρόνιασ 

εμβζλειασ, με ςκοπό τθν παραγωγι καινοτόμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν με ςτόχο:  

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

 Τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων και υλικϊν βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ 

Τελικι Χριςθ Διείςδυςθ ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων για τθ κζρμανςθ, τθν ψφξθ, τθν καταςκευι κτιρίων, τισ 

μεταφορζσ κακϊσ και τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ 

Ομάδα ςτόχευςθσ 
 Βιομθχανικόσ τομζασ 

 Τριτογενισ τομζασ 

 Μεταφορζσ 
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 Ερευνθτικά κζντρα, Λνςτιτοφτα 

 Ρανεπιςτθμιακά και τεχνολογικά ιδρφματα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Διάφορα προγράμματα οικονομικισ ενίςχυςθσ τεχνολογικϊν επενδφςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

και ζρευνασ ζχουν ολοκλθρωκεί ι βρίςκονται ςε ιςχφ: 

 Ο Αναπτυξιακόσ Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α, 8, 01-02-2011) «Ενίςχυςθ Λδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν 

Οικονομικι Ανάπτυξθ, τθν Επιχειρθματικότθτα και τθν Ρεριφερειακι Συνοχι», όπωσ 

τροποποιικθκε από το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α, 90, 18-04-2013) «Διαμόρφωςθ Φιλικοφ 

Αναπτυξιακοφ Ρεριβάλλοντοσ για τισ Στρατθγικζσ και Λδιωτικζσ Επενδφςεισ και άλλεσ διατάξεισ», 

ςτοχεφει ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ επενδφςεων προϊκθςθσ τθσ πράςινθσ οικονομίασ. 

 Δράςεισ, οι οποίεσ προκθρφχκθκαν από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ και 

χρθματοδοτικθκαν από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013. Ενδεικτικά τζτοιεσ 

δράςεισ είναι: 

 Κουπόνια Καινοτομίασ για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (2009) με προχπολογιςμό 7.833.000 

€ 

 Δράςθ «ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ 2009» (2009) με προχπολογιςμό 76.100.000 € 

 Ενίςχυςθ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν (2010) με προχπολογιςμό 30.000.000 € 

 Ρράξθ «ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ 2011 - Συμπράξεισ παραγωγικϊν και ερευνθτικϊν φορζων ςε 

εςτιαςμζνουσ ερευνθτικοφσ & τεχνολογικοφσ τομείσ» (2011) με προχπολογιςμό 

68.320.000 € 

 Δράςθ «ΑΛΣΤΕΛΑ» (2011) με προχπολογιςμό 60.000.000 € 

 Δράςθ «ΑΛΣΤΕΛΑ ΛΛ» (2012) με προχπολογιςμό 60.000.000 € 

 Ρράξθ «Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ Βιομθχανικισ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΡΑΒΕΤ) 2013» 

(2013) με προχπολογιςμό 29.000.000 € 
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Ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α, 85, 04-06-2010) «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 

του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 

4001/2011 (ΦΕΚ Α, 179, 22-06-2011) «Για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και 

Φυςικοφ Αερίου, για Ζρευνα, Ραραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ Υδρογονανκράκων και άλλεσ 

ρυκμίςεισ» και το πολυνομοςχζδιο του 2014 με κζμα «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», προβλζπει ευνοϊκι τιμι 

πϊλθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που προζρχεται από ςτακμοφσ ΣΘΚΥΑ. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013 και ιδιωτικοί πόροι. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων  

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων  
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Τίτλοσ Φορολογικζσ απαλλαγζσ επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Κωδικόσ μζτρου Ο3 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Φορολογικά κίνθτρα  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Σκοπόσ του μζτρου είναι θ κζςπιςθ φορολογικϊν κινιτρων για τθν προϊκθςθ ενεργειακά αποδοτικϊν 

τεχνολογιϊν/παρεμβάςεων  

Τελικι Χριςθ Ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Τελικοί καταναλωτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο  

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Ο Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α, 79, 09-04-2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» ςτο Άρκρο 25 παρζχει 

κίνθτρα για τθ δθμιουργία κτιρίων ελάχιςτθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δίνεται 

κίνθτρο αφξθςθσ του ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ 10% ςτθν περίπτωςθ όπου το κτίριο επιτυγχάνει 

ιδιαίτερα υψθλό βακμό απόδοςθσ ενεργειακισ ι και περιβαλλοντικισ απόδοςθσ.  

Ο Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α, 174, 08-08-2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ − Ρεριβαλλοντικό 

Λςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ» ςτο Άρκρο 20 προβλζπει ότι με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ δφναται να κακορίηεται 

ςυμψθφιςμόσ των ποςϊν που καταβάλλονται για αμοιβζσ υπθρεςιϊν, εργαςίεσ και υλικά για τθν 

ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων, κακϊσ και για τθ ςτατικι επάρκεια αυτϊν, επί καταςκευϊν προ 

του ζτουσ 2003 με τα ποςά του ειδικοφ προςτίμου που προβλζπονται και ζωσ το ποςοςτό 50% του 

προβλεπόμενου του ειδικοφ προςτίμου. Επιπρόςκετα, ςτο Άρκρο 51 προβλζπεται ότι ςε νομίμωσ 

υφιςτάμενεσ χριςεισ κτιρίων ι εγκαταςτάςεων οι οποίεσ διατθροφνται, κακϊσ και ςε χριςεισ οι 
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οποίεσ λειτουργοφν με οικοδομικζσ άδειεσ που εκδόκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 

2831/2000, επιτρζπεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν ετϊν θ υλοποίθςθ εργαςιϊν 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαρρυκμίςεων των κτιρίων που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ του 

περιβάλλοντοσ, με τουσ όρουσ δόμθςθσ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζγκριςθσ τθσ παρζκκλιςθσ. 

Οι Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α, 17, 23-01-2013) και Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α, 167, 23-07-2013) κατιργθςαν τισ 

φοροαπαλλαγζσ από δαπάνεσ για επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, όπωσ είχαν 

εφαρμοςτεί από το Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α, 276, 22-12-2006) και το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α, 58, 23-04-

2010). 

Ωςτόςο νζα νομοκετικι ρφκμιςθ αναμζνεται να κεςπιςτεί προβλζποντασ μείωςθ από το φόρο 

ειςοδιματοσ κατά ςυγκεκριμζνο ποςοςτό επί των δαπανϊν για επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 

κτιρίων, οι οποίεσ εκτελοφνται μετά από ενεργειακι επικεϊρθςθ, και οι οποίεσ αφοροφν: 

 τθν εγκατάςταςθ νζου ι τθν αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ καυςτιρα ι/και λζβθτα πετρελαίου 

για τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου (κεντρικό ι ατομικό) ι ςυςτιματοσ που 

λειτουργεί κυρίωσ με τθν αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ ι ςυςτιματοσ 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ υψθλισ απόδοςθσ ι ςυςτιματοσ 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ, 

 τισ παρεμβάςεισ ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα του δικτφου διανομισ (αυτοματιςμοί, κυκλοφορθτζσ, 

καμινάδα, αντικατάςταςθ ι μόνωςθ ςωλθνϊςεων, κλπ.), περιλαμβανομζνων και των τερματικϊν 

μονάδων απόδοςθσ κερμότθτασ (ςϊματα καλοριφζρ, ενδοδαπζδιο ςφςτθμα, κλπ), 

 τθν αλλαγι εγκατάςταςθσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ χριςθσ καυςίμου από πετρζλαιο ςε φυςικό 

αζριο ι για νζα εγκατάςταςθ φυςικοφ αερίου, 

 τθν εγκατάςταςθ θλιακϊν ςυςτθμάτων για τθν παροχι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ και για τθν 

εγκατάςταςθ κεντρικοφ κλιματιςμοφ με χριςθ θλιακισ ενζργειασ, 

 τθν εγκατάςταςθ αποκεντρωμζνων ςυςτθμάτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που βαςίηονται 

ςε Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (φωτοβολταϊκά, μικρζσ ανεμογεννιτριεσ) και ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ και ψφξθσ - κζρμανςθσ με χριςθ φυςικοφ αερίου ι ανανεϊςιμων πθγϊν, 
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 τθ κερμομόνωςθ του κελφφουσ με τοποκζτθςθ διπλϊν/ενεργειακϊν υαλοπινάκων και 

κερμομονωτικϊν/κερμοδιακοπτόμενων πλαιςίων (κουφωμάτων), 

 τθν τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ (εξωτερικισ και εςωτερικισ) ςτο κζλυφοσ του κτιρίου 

ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ, τθσ ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ, 

 τθν τοποκζτθςθ διατάξεων αυτομάτου ελζγχου τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, 

 τισ πρόςκετεσ αναγκαίεσ εργαςίεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ, 

 τθ δαπάνθ για τθ διενζργεια ενεργειακισ επικεϊρθςθσ από αρμόδιο ενεργειακό επικεωρθτι. 

Το ποςό τθσ δαπάνθσ επί τθσ οποίασ υπολογίηεται θ ωσ άνω μείωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τισ 15 χιλ. 

€. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Οικονομικϊν 
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Τίτλοσ Εφαρμογι Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) ςτον τριτογενι και δθμόςιο τομζα 

Κωδικόσ μζτρου Ο4 

Ρεριγραφι Κατθγορία μζτρου Κεςμικό/Κανονιςτικό  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Το Σφςτθμα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ είναι μια διαδικαςία που βαςίηεται ςτο Ευρωπαϊκό ι διεκνζσ 

πρότυπο (ΕΝ 16001 ι ΛSΟ 50001) θ οποία ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ ενεργειακισ 

ςυμπεριφοράσ ενόσ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ του αποδοτικότθτασ και τθ 

μείωςθ του ενεργειακοφ του κόςτουσ. 

Κατθγορία τελικισ χριςθσ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα κτίρια του δθμοςίου τομζα 

 Κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 1000 m2 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Στο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, 

ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, παρ.1 προβλζπεται θ ςταδιακι εφαρμογι 

ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ του δθμόςιου και ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα. 

Επίςθσ, ςτον ίδιο Νόμο, ςτο Άρκρο 8. παρ.1. αναφζρεται ότι οι αρχζσ, απαιτιςεισ και κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ κα πρζπει να κακορίηονται ςφμφωνα με το Διεκνζσ 

ι Ευρωπαϊκό Ρρότυπο (ΕΝ 16001), όπωσ κάκε φορά αυτό επικαιροποιείται. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

- 
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Φορζασ Υλοποίθςθσ Αρμόδια Υπουργεία 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 66   

 

Τίτλοσ Βιοκλιματικζσ Αναβακμίςεισ Δθμόςιων Ανοικτϊν Χϊρων 

Κωδικόσ Μζτρου Ο5 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Το πρόγραμμα «Βιοκλιματικζσ Αναβακμίςεισ Δθμόςιων Ανοικτϊν Χϊρων» αφορά τθν υλοποίθςθ 

βιοκλιματικϊν επεμβάςεων ςε περιοχζσ που παρουςιάηουν ςθμαντικό κλιματικό πρόβλθμα και ζχει 

ωσ κεντρικοφσ ςτόχουσ τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθν επιβράδυνςθ και τελικϊσ τθν 

αναςτροφι τθσ αςτικισ κλιματικισ μεταβολισ και τθ βελτίωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

παραμζτρων που ςχετίηονται με αυτι. Επιλζξιμα είναι ζργα που επιτυγχάνουν ςυγκεκριμζνουσ 

κλιματικοφσ ςτόχουσ και διακζτουν πλιρωσ ϊριμεσ μελζτεσ. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων  

Ομάδα ςτόχευςθσ  Αςτικό περιβάλλον 

 Ευρφ κοινό 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Επιλζξιμα για το πρόγραμμα «Βιοκλιματικζσ Αναβακμίςεισ Δθμόςιων Ανοικτϊν Χϊρων» κα είναι 

ζργα που επιτυγχάνουν ςυγκεκριμζνουσ κλιματικοφσ ςτόχουσ και διακζτουν πλιρωσ ϊριμεσ μελζτεσ, 

βάςει του εγχειριδίου των προδιαγραφϊν του προγράμματοσ. 

Ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων είναι: 

 Θ αφξθςθ των μαλακϊν υδατοπερατϊν επιφανειϊν και θ μείωςθ των ςκλθρϊν βατϊν 

επιφανειϊν εδαφοκάλυψθσ 

 Θ αντικατάςταςθ των ςκλθρϊν ςυμβατικϊν υλικϊν με άλλα, τα οποία ζχουν χαρακτθριςτικά 
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που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ και με φωτοκαταλυτικά υλικά που 

περιορίηουν τουσ ρφπουσ 

 Θ αφξθςθ των ςκιαηόμενων επιφανειϊν κατά τθ κερινι περίοδο 

 Θ αφξθςθ των θλιαηόμενων επιφανειϊν κατά τθ χειμερινι περίοδο 

 Θ αφξθςθ τθσ ζκταςθσ του πράςινου 

 Θ αξιοποίθςθ και χριςθ κερμικϊν καταβόκρων 

 Θ ενςωμάτωςθ/καταςκευι εφλογθσ επιφάνειασ φωτοβολταϊκϊν ςε πεηοδρόμια, πζργκολεσ 

και ςκιάδια 

Επίςθσ, ςτο πρόγραμμα προβλζπεται θ υλοποίθςθ δράςεων διάδοςθσ και ενθμζρωςθσ. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 60 εκατ. € 

Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ 

Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 01.09.2011- 31.10.2011 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

 Αναμενόμενα αποτελζςματα Συνολικά 16 προτάςεισ εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα για χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

59.758.190 €. Θ υλοποίθςθ των παρεμβάςεων αναμζνεται να οδθγιςει: 

 Στθν αφξθςθ των χϊρων πραςίνου κατά 61,5 χιλ. m2 

 Σε μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 14,4% 

 Σε μζςο ποςοςτό μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου τθσ τάξεωσ του 14,7% 

 Στθ μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 5 kt CO2eq 

 Στθ δθμιουργία 1.064 κζςεων εργαςίασ ιςοδφναμων άνκρωπο-ετϊν 
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Τίτλοσ Ρράςινεσ αγροτικζσ και νθςιωτικζσ κοινότθτεσ – Νζο πρότυπο ανάπτυξθσ 

Κωδικόσ Μζτρου Ο6 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 
Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Το Ρρόγραµµα «Ρράςινεσ Αγροτικζσ & Νθςιωτικζσ «Κοινότθτεσ» – Νζο Ρρότυπο Ανάπτυξθσ» 

επιδιϊκει τθν ιςόρροπθ, αειφόρο, περιφερειακι ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία πρωτοπόρων οικονοµιϊν, 

τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν αποµονωµζνων «κοινοτιτων», τθ δθµιουργία νζων 

κζςεων εργαςίασ, τθν ενίςχυςθ των διαφόρων µορφϊν τουριςµοφ, τθν εξοικείωςθ των πολιτϊν και 

εργαηομζνων µε πρακτικζσ Ρράςινθσ Ανάπτυξθσ, µε άµεςο αποτζλεςµα όλων αυτϊν αλλά και ςτόχο 

τθ ςυγκράτθςθ και τθν αφξθςθ του παραγωγικοφ πλθκυςμοφ. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ υλοποίθςθ ενόσ νζου Ρρότυπου Ρράςινθσ Ανάπτυξθσ, που δθµιουργεί 

δυνατότθτεσ µεγάλθσ προςτικζμενθσ αξίασ και προοπτικζσ ςτθν τοπικι οικονοµία. 

Μεταξφ των κυριϊν ςτόχων του προγράμματοσ είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιµατικισ αλλαγισ και θ 

μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα δθµόςια κτίρια και ςτισ 

κατοικίεσ, θ βελτίωςθ των κερµικϊν, οπτικϊν και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτα δθµόςια κτίρια και 

ςτισ κατοικίεσ, θ βελτίωςθ του μικροκλίµατοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, θ προϊκθςθ των ΑΡΕ και 

βζλτιςτων πρακτικϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, θ ενεργειακι αξιοποίθςθ απορριμμάτων, ο 

εκςυγχρονιςµόσ εγκαταςτάςεων για διαχείριςθ υδατικϊν πόρων και θ προςταςία ευπακϊν οµάδων 

ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ ακραίων καιρικϊν/κλιµατολογικϊν φαινοµζνων. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Δθμόςια κτίρια και κατοικίεσ 
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 Μεταφορζσ 

 Αςτικό περιβάλλον 

 Ευρφ κοινό 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

∆υνθτικοί ∆ικαιοφχοι για τθν υποβολι προτάςεων ςτο πρόγραμμα είναι οι Καλλικρατικοί ΟΤΑ, εντόσ 

των διοικθτικϊν ορίων των οποίων χωροκετοφνται τα προτεινόµενα ζργα/παρεµβάςεισ, ςε 

Αγροτικζσ ι Νθςιωτικζσ «Κοινότθτεσ» ο πλθκυςµόσ των οποίων δεν υπερβαίνει τουσ 1.000 κατοίκουσ 

βάςει τθσ τελευταίασ απογραφισ πλθκυςµοφ. 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Θ δθµιουργία µιασ Ρράςινθσ Αγροτικισ ι Νθςιωτικισ «Κοινότθτασ» µπορεί ενδεικτικά να 

πραγματοποιθκεί μζςω των παρακάτω παρεµβάςεων:  

1) Εξοικονόµθςθ Ενζργειασ ςε ∆θµόςια Κτίρια και Κατοικίεσ 

 Ενεργειακι Αναβάκµιςθ Κελφφουσ Κτιρίων: Ρροςκικθ κερµοµόνωςθσ, κουφϊµατα, ψυχρά 

υλικά, ςκίαςθ 

 Ενεργειακι Αναβάκµιςθ Εξοπλιςµοφ Κτιρίων: Κζρµανςθ, κλιµατιςµόσ, αεριςµόσ, διανοµι, 

ζλεγχοσ και αυτοµατιςµοί 

 Κάλυψθ Κερµικϊν-Ψυκτικϊν Φορτίων Κτιρίων από ΑΡΕ: Κερµικά θλιακά, αβακισ 

γεωκερµία, βιοµάηα 

 Εγκατάςταςθ ςυςτθµάτων ΑΡΕ, οι οποίεσ δεν παράγουν ζςοδα 

2) Μεταφορζσ 

 Αντικατάςταςθ ∆θµοτικοφ Στόλου Οχθµάτων µε Οχιµατα Θλεκτροκίνθςθσ, µε χριςθ ΑΡΕ 

3) ∆θµόςιοσ Φωτιςµόσ 

 Εγκατάςταςθ λαµπτιρων εξοικονόµθςθσ 

 Αντικατάςταςθ ςυµβατικϊν διατάξεων ζναυςθσ φωτιςτικϊν µε θλεκτρονικά 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιµατοσ ελζγχου και διαχείριςθσ δθµοτικοφ φωτιςµοφ 

 Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά ςυςτιµατα φωτιςµοφ 

4) Αποκικευςθ Ρερίςςειασ Ενζργειασ από ΑΡΕ 
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5) Βιοκλιµατικζσ Αναβακµίςεισ Κοινόχρθςτων Χϊρων 

6) ∆ιαχείριςθ Υδατικϊν Ρόρων:  

 Αφαλάτωςθ µε Χριςθ ΑΡΕ 

 Αξιοποίθςθ Επιφανειακϊν/Υπόγειων Υδάτων 

7) ∆ιαχείριςθ Στερεϊν Απορριµµάτων – Μονάδα Αξιοποίθςθσ Βιοαερίου 

8) Θλεκτροπαραγωγι από ΑΡΕ 

9) ∆ράςεισ Εκπαίδευςθσ, ∆ιάδοςθσ, ∆ικτφωςθσ και Ενθµζρωςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 50 εκατ. €  
Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ 
Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 05.03.2012- 25.06.2012 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων προτάςεων, 7 δικαιοφχοι κα 

ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα και κα χρθματοδοτθκοφν με ςυνολικό προχπολογιςμό 37.320.720,79 €. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
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ΕΚΝΛΚΠ ΤΑΜΕΜΟ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΚΑΛ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΙΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΙΣ 

ΥΡΟΣΤΙΛΞΘΣ (ΆΚΟ 20 ΤΘΣ ΟΔΘΓΜΑΣ).  

Αν και δεν ζχει κεςμοκετθκεί θ ίδρυςθ και θ λειτουργία ενόσ εκνικοφ ταμείου ενεργειακισ 

απόδοςθσ, το ςυγκεκριμζνο ρόλο δφναται να διαδραματίςει το Ρράςινο Ταμείο. Στισ 

αρμοδιότθτεσ του Ρράςινου Ταμείου ανικουν, εκτόσ των άλλων, και όλεσ οι αρμοδιότθτεσ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του Άρκρου 9 του Ν. 3855/2010. Ριο ςυγκεκριμζνα, δφναται να 

επιδοτθκοφν προγράμματα και μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, κακϊσ και θ 

ανάπτυξθ τθσ αγοράσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ι μζτρων βελτίωςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ενεργειακισ πολιτικισ για 

ορκολογικι χριςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ειδικότερα, αντικείμενο δραςτθριότθτασ του 

Ταμείου αποτελεί θ ενκάρρυνςθ των επενδφςεων και θ ενίςχυςθ των πάςθσ φφςεωσ 

δραςτθριοτιτων που ςκοπεφουν ςτθν εξοικονόμθςθ, ςτθν ορκολογικι χριςθ ενζργειασ, ςτον 

περιοριςμό χριςθσ ενεργοβόρων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 

παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Για το ςκοπό αυτόν, το Ταμείο επιδοτεί το ίδιο ι εξαςφαλίηει 

δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, επενδφςεων και προγραμμάτων που 

ςυνδζονται με τθ βιϊςιμθ χριςθ τθσ ενζργειασ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ. 

Το Ταμείο μπορεί να ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικά προγράμματα. Οι πόροι του Ταμείου 

είναι διακζςιμοι ςε όλουσ τουσ παρόχουσ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, όπωσ 

ΕΕΥ, ανεξάρτθτουσ ενεργειακοφσ ςυμβοφλουσ, διανομείσ ενζργειασ, διαχειριςτζσ δικτφων 

διανομισ, επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ και εγκαταςτάτεσ, κακϊσ και ςτουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ. 

Ραρακάτω παρατίκενται αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το Ρράςινο Ταμείο. 

Με τθν ΥΑ 4503/2012 (ΦΕΚ Β, 3184, 30-11-2012) «Καταγραφι, ςυςτθματοποίθςθ και 

ταξινόμθςθ των Ρράςινων Ρόρων, προγραμματικόσ και λογιςτικόσ διαχωριςμόσ τουσ, ςφμφωνα 

με το Άρκρο 3, παρ. 2, εδάφ. βϋ του Ν. 3889/2010 «Χρθματοδότθςθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Ραρεμβάςεων, Ρράςινο Ταμείο, Κφρωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 182/Aϋ)», 

ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Άρκρου 3, παρ. 2, του Ν. 3889/2010, πραγματοποιικθκε θ 

ορκολογικι κατανομι των πόρων του Ρράςινου Ταμείου με βάςθ τον ςκοπό κεςμοκζτθςισ 

τουσ. Στθν εν λόγω ΥΑ υλοποιικθκε θ κατανομι των πόρων που προβλζπονται για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ (Ρίνακασ 18). 
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Τίτλοσ Χρθματοδότθςθ παρεμβάςεων μζςω του Ρράςινου Ταμείου. 

Κωδικόσ μζτρου ΧΜ1 

 
Ρεριγραφι 

Κατθγορία Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ 
περιγραφι 

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

Τελικι Χριςθ Ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ/επεμβάςεισ ςτο ςφνολο των τομζων τελικισ χριςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Τελικοί καταναλωτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα 

Ρεριοχι 
εφαρμογισ 

Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 
υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 
περιγραφι των 

μζτρων 
εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το Ρράςινο Ταμείο μπορεί να χρθματοδοτεί προγράμματα που καταρτίηονται από το Υπουργείο  
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι άλλα Υπουργεία και τουσ εποπτευόμενουσ 
οργανιςμοφσ τουσ. Θ βαςικι δομι των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει 
ενδεικτικϊσ: 
α) Άξονεσ προτεραιότθτασ που εξειδικεφουν τθν εκνικι περιβαλλοντικι ςτρατθγικι. 
β) Μζτρα τα οποία εξειδικεφουν τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ. 
γ) Δράςεισ που εξειδικεφουν τα μζτρα και ςτισ οποίεσ εντάςςονται οι πράξεισ και τα ζργα που 
υλοποιοφν οι δικαιοφχοι. 
Το χρθματοδοτικό πρόγραμμα ςυνοδεφεται από ςυμπλιρωμα προγραμματιςμοφ ςτο οποίο 
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εξειδικεφεται ο προχπολογιςμόσ και κατανζμεται ςτον χρόνο ιςχφοσ του προγράμματοσ. Στο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα προςδιορίηονται οι δικαιοφχοι τθσ χρθματοδότθςθσ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξεων και ζργων μπορεί να εξειδικεφονται ωσ προσ τθ 
φφςθ και το είδοσ των δράςεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτιρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 
θ επιλεξιμότθτα, ωριμότθτα, πλθρότθτα, ςκοπιμότθτα του προγράμματοσ, θ ςυνεκτικότθτά του με 
τισ εκάςτοτε εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ και τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, κακϊσ και θ 
διαχειριςτικι ικανότθτα του φορζα υλοποίθςθσ. 
Κάκε χρθματοδοτικό πρόγραμμα προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, χωρίσ ΦΡΑ, ποςοφ μεγαλφτερου ι 
ίςου των 50 χιλ. € εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ, φςτερα από πρόταςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου. Κάκε 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, χωρίσ ΦΡΑ, ποςοφ μικρότερου των 50 χιλ. 
€ εγκρίνεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ταμείου. Με τισ αποφάςεισ αυτζσ 
κακορίηονται το φψοσ και ο τρόποσ καταβολισ των επιχορθγιςεων ι δανείων, οι διαδικαςίεσ και οι 
όροι καταβολισ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι των προγραμμάτων. 
Ρριν από τθν ζγκριςθ κάκε προγράμματοσ, καταχωρίηεται ςτθν ιςτοςελίδα του Ρράςινου Ταμείου 
περίλθψθ του προγράμματοσ και των επί μζρουσ ςτοιχείων του (όπωσ κατθγορίεσ δράςεων, 
χρονοδιάγραμμα, οικονομικόσ προγραμματιςμόσ, κατθγορίεσ δικαιοφχων), κακϊσ και κάκε άλλθ 
ςχετικι λεπτομζρεια. Οποιοςδιποτε δικαιοφται να υποβάλει παρατθριςεισ για το προτεινόμενο 
πρόγραμμα. 
Ρόροι του Ρράςινου Ταμείου αποτελοφν και οι ειςφορζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Άρκρο 3 του Ν. 
3889/2010  

Ρροχπολογιςμόσ 
και πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Ρόροι Ρράςινου Ταμείου: 
α) οι Ρράςινοι Ρόροι (πόροι ΕΤΕΡΣ, Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν, πόροι Ταμείου Ρεριβαλλοντικοφ 
Λςοηυγίου),  
β) ειςφορζσ διανομζων ενζργειασ, των διαχειριςτϊν δικτφων διανομισ και των επιχειριςεων 
λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ,  
γ) κάκε άλλο τζλοσ, φόροσ, δαςμόσ, ειςφορά, ζςοδα ι πόροι που ζχουν κεςμοκετθκεί εν όλω ι εν 
μζρει υπζρ του Ειδικοφ Ταμείου Εφαρμογισ υκμιςτικϊν και Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, 
δ) χρθματοδοτιςεισ από προγράμματα και πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, 
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ε) κζρδθ, τόκοι ι άλλα ζςοδα που προζρχονται από τθ ςυμμετοχι του Ρράςινου Ταμείου ςε άλλα 
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, 
ςτ) χορθγίεσ και δωρεζσ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, 
η) κάκε φφςεωσ ειςφορζσ, δωρεζσ, χορθγίεσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ 
φορείσ ι άλλα θμεδαπά ι αλλοδαπά νομικά ι φυςικά πρόςωπα, 
θ) ζςοδα από τθ διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του, 
κ) επιχορθγιςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό και χρθματοδοτιςεισ από το πρόγραμμα 
δθμοςίων επενδφςεων, 
ι) κάκε άλλο ζςοδο από νόμιμθ αιτία. 
Θ αξιοποίθςθ από το Ρράςινο Ταμείο των Ρράςινων Ρόρων γίνεται μζςω προγραμμάτων για τθ 
χρθματοδότθςθ δράςεων προςταςίασ, αναβάκμιςθσ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ που 
υλοποιοφν τρίτοι (φορείσ υλοποίθςθσ) και μπορεί να ζχει τθ μορφι επιχορθγιςεων, δανείων, 
κεφαλαιακισ ςυμμετοχισ ι άλλθσ ιςοδφναμθσ μορφισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ. Οι δράςεισ αυτζσ 
επιτρζπεται ταυτόχρονα να ςυγχρθματοδοτοφνται ι να ενιςχφονται και από άλλεσ δθμόςιεσ ι 
ευρωπαϊκζσ πθγζσ ι/και ιδιωτικοφσ πόρουσ ι που δανειοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων ι άλλουσ φορείσ. 

Υλοποίθςθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ρράςινο Ταμείο 
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Ρίνακασ 18: Κατανομι πόρων που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Α/Α ΡΟΟΣ ΦΥΣΗ ΣΚΟΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΡΑΞΗΣ 

1 
Ν. 3468/2006 Άρκρο 20, παρ. 9 (όπωσ 

τροποποιικθκε με το Άρκρο 11 του Ν. 

3851/2010 και αντικαταςτάκθκε με το Άρκρο 

29 του Ν. 3889/2010), πρόςτιμο για 

παράβαςθ υποχρζωςθσ υποβολισ ςτοιχείων 

και πλθροφοριϊν για τθ λειτουργία μονάδων 

ΑΡΕ από τουσ ζχοντεσ τθν εκμετάλλευςι 

τουσ. 

Ρρόςτιμο 
 

Εξουςιοδότθςθ για ζκδοςθ ΥΑ 

κακοριςμοφ διαδικαςίασ επιβολισ 

των προςτίμων, κριτθρίων 

επιμζτρθςισ τουσ, υποβολισ και 

εξζταςθσ των ενςτάςεων κατά τθσ 

απόφαςθσ επιβολισ τουσ και κάκε 

άλλο ςχετικό κζμα. Εκκρεμεί θ ζκδοςθ 

τθσ ΥΑ. 

2 
Ν. 3468/2006 Άρκρο 25, παρ. Α.1 (όπωσ 

τροποποιικθκε με το Άρκρο 7 του Ν. 

3851/2010), ποςοςτό επί του Ειδικοφ Τζλουσ 

3% ειδικϊσ, το 0,3%  επί τθσ προ ΦΡΑ τιμισ 

πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον 

Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ι του δικτφου, 

που καταβάλλεται από τουσ παραγωγοφσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ για τθν 

εμπορικι λειτουργία ςτακμοφ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ. 

Τζλοσ 
 

Τα εν λόγω ποςά παρακρατοφνται και 

αποδίδονται από τον αρμόδιο 

Διαχειριςτι. Εντόσ του πρϊτου 

διμινου κάκε ζτουσ, οι αρμόδιοι 

Διαχειριςτζσ ενθμερϊνουν, εγγράφωσ, 

τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ για 

τα ποςά που κατζβαλαν ςε κάκε 

δικαιοφχο, κατά το προθγοφμενο ζτοσ. 

Εξουςιοδότθςθ για ζκδοςθ ΚΥΑ που 

κα κακορίηει τθν διαδικαςία και κάκε 

ειδικότερο κζμα για τθν εφαρμογι 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 76   

Α/Α ΡΟΟΣ ΦΥΣΗ ΣΚΟΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΡΑΞΗΣ 

των διατάξεων του Άρκρου 25. 

Εκκρεμεί θ ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ. 

3 
Ν. 3468/2006 Άρκρο 25, παρ. Α.2 (όπωσ 

τροποποιικθκε διαδοχικά με το Άρκρο 7, 

παρ. 2 του Ν. 3851/2010, το Άρκρο 30, παρ. 9 

του Ν. 3889/2010 , το Άρκρο 196, παρ. 2 του 

Ν. 4001/2011, το Άρκρο 39, παρ. 2 του Ν. 

4062/2012), ζςοδα από δθμοπράτθςθ 

αδιάκετων δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων 

κερμοκθπίου. *Ρρόκειται για πόρο κατ' αρχάσ 

υπζρ του ΑΔΜΘΕ, αλλά παρζχεται 

εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ ΥΑ κατανομισ 

και απόδοςθσ μζρουσ του πόρου υπζρ 

Ρράςινου Ταμείου.+  

Τίμθμα 

δθμοπραςίασ 

Για τθν περίοδο 2013-2020, 

τουλάχιςτον το 50% των 

ςυνολικϊν εςόδων από 

πλειςτθριαςμοφσ δικαιωμάτων 

εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου 

πρζπει να χρθςιμοποιείται για 

μείωςθ εκπομπϊν αερίων 

κερμοκθπίου, ανάπτυξθ ΑΡΕ, 

αφξθςθ δάςωςθσ, ενίςχυςθ 

ενεργειακισ απόδοςθσ, (ΚΥΑ 

54409/2632/2004 αρ. 7ε, που 

προςτζκθκε με το Άρκρο 2, παρ. 

13 τθσ ΚΥΑ ΘΡ57495/ 

2959/Ε103/2010, ΦΕΚ Β, 2030). 

Το ακριβζσ φψοσ του ποςοφ που 

κα διατίκεται για τουσ ανωτζρω 

ςκοποφσ προβλζπεται να 

κακορίηεται με ΚΥΑ. 

ΚΥΑ 187497/8.6.11 (ΦΕΚ Β, 1182): Τα 

ζςοδα από τισ δθμοπραςίεσ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων 

κερμοκθπίου περιζρχονται ςε 

ποςοςτό 5% ςτο Ρράςινο Ταμείο, ςτο 

οποίο αποδίδονται από τον 

εκπλειςτθριαςτι, ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ και ςτον λογαριαςμό 266338 

«Ειδικό Ταμείο Εφαρμογισ 

υκμιςτικϊν και Ρολεοδομικϊν 

Σχεδίων (Ε.Τ.Ε..Ρ.Σ.)»  
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Α/Α ΡΟΟΣ ΦΥΣΗ ΣΚΟΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΡΑΞΗΣ 

4 
Ν. 3855/2010 Άρκρο 9, παρ. 5, ειςφορζσ 

διανομζων ενζργειασ, διαχειριςτϊν δικτφων 

διανομισ και επιχειριςεων λιανικισ πϊλθςθσ 

ενζργειασ ςτο Ρράςινο Ταμείο.  

Ειςφορά Άρκρο 9 Ν. 3855/2010. 

Επιδότθςθ προγραμμάτων και 

άλλων μζτρων βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ,  

ανάπτυξθ τθσ αγοράσ παροχισ 

ενεργειακϊν υπθρεςιϊν κλπ. για 

τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

εκνικισ ενεργειακισ πολιτικισ. 

 

5 
Ν. 3661/2008 Άρκρο 9, παρ. 2, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το Άρκρο 10, παρ. 8 

του Ν. 3851/2010, παράβολο εγγραφισ ςτα 

Μθτρϊα Ενεργειακϊν επικεωρθτϊν και 

διαχείριςθσ αυτϊν.  

Ραράβολο 
 

Είςπραξθ από ΔΟΥ και απόδοςθ ςε 

Ρράςινο Ταμείο.  

 

 

 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 78   

ΜΖΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΚΤΛΜΩΝ  

ΕΞΖΤΑΣΘ ΤΩΝ ΑΡΑΛΤΙΣΕΩΝ ΤΘΣ ΑΝΑΔΛΑΤΦΡΩΣΘΣ  ΤΘΣ ΟΔΘΓΜΑΣ 2010/31/ΕΕ  

Θ Οδθγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου εναρμονίςτθκε ςτο Εκνικό δίκαιο με τον 

Ν. 4122/2013 «Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία και του Συμβουλίου 

και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ, Α, 42, 19-02-2013). 

Στον εν λόγω νόμο, ςτο Άρκρο 9, παρ. 2 προβλζπεται ο κακοριςμόσ Εκνικοφ Σχεδίου για τθν 

αφξθςθ του αρικμοφ των κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ, το οποίο δφναται 

να περιλαμβάνει διαφορετικοφσ ςτόχουσ ανάλογα με τθν κατθγορία χριςθσ του κτιρίου και 

κοινοποιείται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Στθν παροφςα φάςθ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ εκπόνθςθ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

υποβολισ εκκζςεων ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ ΟΕΑΚ (2010/31/ΕΕ). Συγκεκριμζνα 

θ μελζτθ κα περιλαμβάνει: 

 τον κακοριςμό των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι 

κατανάλωςθ ενζργειασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ, περιφερειακζσ ι τοπικζσ 

ςυνκικεσ, περιλαμβανομζνου αρικμθτικοφ δείκτθ τθσ χριςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

ςε κιλοβατϊρεσ ανά τετραγωνικό μζτρο κατ’ ζτοσ (kWh/m2/ ζτοσ), 

 τουσ ενδιάμεςουσ ςτόχουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των νζων κτιρίων 

ζωσ το 2015,  

 πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ και τα οικονομικά ι άλλα μζτρα που ζχουν λθφκεί 

για τθν προϊκθςθ των κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ, 

περιλαμβανομζνων λεπτομερειϊν όςον αφορά τισ εκνικζσ απαιτιςεισ και μζτρα για τθ 

χριςθ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτα νζα κτίρια και τα υφιςτάμενα κτίρια που 

υφίςτανται ριηικι ανακαίνιςθ, 

 μεκοδολογία εντοπιςμοφ του βζλτιςτου επιπζδου από πλευράσ κόςτουσ προκειμζνου 

να πλθροφνται τα ελάχιςτα κριτιρια ενεργειακισ απόδοςθσ όπωσ ορίηονται ςτον 

ΚΕΝΑΚ.  

Ραράλλθλα, ςτο Άρκρο 10, παρ. 2 του Νόμου 4122/2013 προβλζπεται θ κζςπιςθ μζτρων, 

χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων και άλλων μζςων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

νζων και υφιςτάμενων κτιρίων. Για τθ κζςπιςθ κινιτρων λαμβάνονται υπόψθ τα βζλτιςτα από 

πλευράσ κόςτουσ επίπεδα ενεργειακισ απόδοςθσ με ςυνεκτίμθςθ του κόςτουσ και του οφζλουσ 

που ζχουν για το κοινωνικό ςφνολο οι επενδφςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Εκκρεμεί θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, προκειμζνου να κακοριςτοφν 

επακριβϊσ τα όςα κεςπίηονται ςτθν εν λόγω παράγραφο.  
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Τζλοσ, ςτα Άρκρα 14 & 15 του Νόμου 4122/2013 κακορίηεται ο τρόποσ διενζργειασ 

επικεωριςεων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ, αντίςτοιχα. 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΙ ΑΝΑΚΑΜΝΛΣΘΣ ΚΤΛΜΩΝ (ΆΚΟ 4)  

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται τα μζτρα για τθν κινθτοποίθςθ επενδφςεων για τθν 

ανακαίνιςθ του αποτελοφμενου από κτίρια του οικιακοφ και τριτογενοφσ τομζα.  

Ρίνακασ 19: Μζτρα πολιτικισ για τθν ανακαίνιςθ των κτιρίων. 

No Τίτλοσ του μζτρου Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

Κ1 Κανονιςμόσ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ των Κτιρίων 

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

Από το 2010 

Κ2 «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» Κατανάλωςθ ενζργειασ για 
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, 
Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων 

Από το 2011 

Κ3 Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ 
θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων ςε 
νζα κτίρια κατοικίασ.  

Κατανάλωςθ ενζργειασ για 
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ.   

Από το 2011 

Κ4 Ενεργειακι αναβάκμιςθ 
κτιρίων κοινωνικισ κατοικίασ- 
Ρρόγραμμα «Ρράςινθ πιλοτικι 
αςτικι γειτονιά» 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2011 

Κ5 Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ 
θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων ςτα 
κτίρια του τριτογενοφσ τομζα.  
 

Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν 
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ.  

Από το 2011 

Κ6 Ενίςχυςθ μικρομεςαίων 
επιχειριςεων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 
τομείσ μεταποίθςθσ, 
τουριςμοφ, εμπορίου - 
υπθρεςιϊν 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2013 
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Τίτλοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ των Κτιρίων 

Κωδικόσ μζτρου Κ1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Με τον Ν. 3661/2008 «Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων» (ΦΕΚ Α, 89, 19-

05-2008), εναρμονίςκθκε θ ελλθνικι νομοκεςία με τθν Οδθγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2002 «Για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 

κτιρίων» (ΕΕ L1 τθσ 4.1.2003). 

Ο Ν. 3661/2008 ενςωμάτωςε όλεσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ, προζβλεπε τθν ζκδοςθ Κανονιςμοφ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ των κτιρίων και διζκρινε πζντε βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ αφοροφν 

ςτον κακοριςμό των ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ και ςτθ μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ (Άρκρο 3) νζων και υφιςτάμενων κτιρίων (Άρκρα 4 και 5), ςτθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (Άρκρο 6), ςτισ επικεωριςεισ των λεβιτων και των 

εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ (Άρκρα 7 και 8) και ςτθν πρόβλεψθ ειδικευμζνων και διαπιςτευμζνων 

ενεργειακϊν επικεωρθτϊν (Άρκρο 9). 

Τελικι Χριςθ Ρροδιαγραφζσ του κτιρίου όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό, το κτιριακό κζλυφοσ και τισ 

θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Πλα τα νζα κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 50 m2  και τα υφιςτάμενα που υπόκεινται ςε ριηικι 

ανακαίνιςθ. 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

Με τον ΚΕΝΑΚ κεςμοκετικθκε ο ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςτον κτιριακό τομζα με ςκοπό 

τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςισ των κτιρίων, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ: 
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ενζργειασ 1. Εκπόνθςθ Μελζτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων  

2. Κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων  

3. Ενεργειακι Κατάταξθ Κτιρίων (Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ)  

Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ κτιρίων, λεβιτων και εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ 

Θ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων αντικατζςτθςε τθ μελζτθ κερμομόνωςθσ και εκπονείται για 

κάκε κτίριο (άνω των 50 m2), νζο ι υφιςτάμενο που ανακαινίηεται ριηικά και βαςίηεται ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία θ οποία αναφζρεται: 

α) ςτθν απαίτθςθ κάλυψθσ ελάχιςτων προδιαγραφϊν του κτιρίου όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό του, το 

κτιριακό κζλυφοσ και τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και 

β) ςτθ ςφγκριςι του με κτίριο αναφοράσ. Ωσ κτίριο αναφοράσ νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά, κζςθ, προςανατολιςμό, χριςθ και χαρακτθριςτικά λειτουργίασ με το εξεταηόμενο 

κτίριο που πλθροί όμωσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ και ζχει κακοριςμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ ιςχφει για δζκα χρόνια και αφορά ςε όλα τα κτίρια, ςυνολικισ 

επιφάνειασ άνω των 50 m2, νζα ι υφιςτάμενα που υπόκεινται ςε ριηικι ανακαίνιςθ, τα υφιςτάμενα 

κτίρια επιφάνειασ άνω των 50 m2 ι τμιματα αυτϊν όταν πωλοφνται ι εκμιςκϊνονται, κακϊσ και ςε όλα 

τα κτίρια του δθμόςιου & ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Θ απαίτθςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ ςτθν περίπτωςθ αγοροπωλθςίασ και ενοικίαςθσ τζκθκε ςε εφαρμογι από 9 Λανουαρίου 2011. 

Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ του ενεργειακοφ επικεωρθτι και ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

του κτιρίου, ϊςτε οι καταναλωτζσ να είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν και να αξιολογιςουν τθν πραγματικι 

τουσ κατανάλωςθ και τισ τυχόν δυνατότθτεσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Θ ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ είναι υποχρεωτικι. 

 Θ ενεργειακι επικεϊρθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο διάγνωςθσ τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ 

των υφιςτάμενων κτιρίων και των δυνατοτιτων βελτίωςισ τθσ, αλλά και τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ 

για τθν ενεργειακι απόδοςθ των νζων κτιρίων. Ο ιδιϊτθσ Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ, που είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν του ΥΡΕΚΑ, επικεωρεί το κτίριο και το 
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κατατάςςει ςε ενεργειακι κατθγορία, βάςει του λόγου τθσ κατανάλωςθσ του κτιρίου προσ τθν 

κατανάλωςθ του κτιρίου αναφοράσ. 

 Ο ζλεγχοσ για τθν ορκι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου γίνεται από τα Τμιματα Επικεϊρθςθσ 

Ενζργειασ Βορείου και Νοτίου Ελλάδασ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ 

και Μεταλλείων του ΥΡΕΚΑ. 

 Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

 Φορζασ Υλοποίθςθσ Ο ζλεγχοσ για τθν ορκι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου γίνεται από τα Τμιματα Επικεϊρθςθσ 

Ενζργειασ Βορείου και Νοτίου Ελλάδασ,  του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ 

και Μεταλλείων του ΥΡΕΚΑ 

 Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΤΕΕ 
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Τίτλοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκον» 

Κωδικόσ Μζτρου Κ2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκον» ςυνίςταται ςτθν παροχι οικονομικϊν κινιτρων για 

παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό κτιριακό τομζα, με ςτόχο τθ μείωςθ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν. Τα είδθ των κατοικιϊν που μποροφν επιδοτθκοφν από το πρόγραμμα είναι: 

 Μονοκατοικία 

 Ρολυκατοικία για το τμιμα τθσ που αφορά ςτο ςφνολο των διαμεριςμάτων του κτθρίου 

 Μεμονωμζνο διαμζριςμα 

Τα είδθ κατοικιϊν πρζπει να πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Βρίςκεται ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ χαμθλότερθ ι ίςθ των 2.100 €/m2, όπωσ αυτι είχε 

διαμορφωκεί μζχρι τισ 31.12.2009 

 Διακζτει οικοδομικι άδεια 

 Ζχει καταταχκεί βάςει του Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) ςε κατθγορία 

χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Δ 

 Δεν ζχει κρικεί κατεδαφιςτζα 

Θ πρόταςθ (ςυνδυαςμόσ παρεμβάςεων) για ενεργειακι αναβάκμιςθ, που υποβάλλεται με τθν αίτθςθ, 

κα πρζπει να καλφπτει τθν ακόλουκθ απαίτθςθ που αποτελεί τον ελάχιςτο ενεργειακό ςτόχο του 

Ρρογράμματοσ: αναβάκμιςθ κατά μια τουλάχιςτον ενεργειακι κατθγορία ι εναλλακτικά θ ετθςία 

εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ να είναι μεγαλφτερθ από το 30% τθσ κατανάλωςθσ του κτθρίου 
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αναφοράσ (kWh/m2). 

Για τον ζλεγχο τθσ ικανοποίθςθσ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κα πρζπει τα υλικά και τα ςυςτιματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τισ παρεμβάςεισ να φζρουν ενεργειακι πιςτοποίθςθ. Επιπλζον τα δομικά υλικά 

και τα θλεκτρομθχανολογικά ςυςτιματα, για τα οποία υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία, κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για παραγωγι Ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων  

Ομάδα ςτόχευςθσ Υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ που ζχουν καταταχκεί βάςει του Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

(ΡΕΑ) ςε κατθγορία χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Δ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ είναι: 

1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων (πλαίςια/ υαλοπίνακεσ) και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ. 

2. Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτιριακό κζλυφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ/ 

ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ 

3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. 

Οι ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ των ωφελουμζνων ζχουν ωσ εξισ: 

Κατθγορία Α1: Οι ωφελοφμενοι των οποίων το ατομικό δθλωκζν ειςόδθμα δεν ξεπερνά τισ 12.000 € ι 

το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα δεν ξεπερνά τισ 20.000 €. Για τθν κατθγορία αυτι, τα κίνθτρα 

περιλαμβάνουν δάνειο φψουσ 30% με επιδότθςθ επιτοκίου 100% και επιχοριγθςθ φψουσ 70%, επί του 

τελικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ όπωσ αυτόσ κα προκφπτει μετά τθ διενζργεια τθσ δεφτερθσ 

ενεργειακισ επικεϊρθςθσ. 

Κατθγορία Α2: Οι ωφελοφμενοι των οποίων το ατομικό δθλωκζν ειςόδθμα είναι μεγαλφτερο των 

12.000 € και δεν ξεπερνά τισ 40.000 € ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα είναι μεγαλφτερο των 

20.000 € και δεν ξεπερνά τισ 60.000 €. Για τθν κατθγορία αυτι, τα κίνθτρα περιλαμβάνουν δάνειο 

φψουσ 65% με επιδότθςθ επιτοκίου 100% και επιχοριγθςθ φψουσ 35%, επί του τελικοφ επιλζξιμου 

προχπολογιςμοφ όπωσ αυτόσ κα προκφπτει μετά τθ διενζργεια τθσ δεφτερθσ ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ. 
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Κατθγορία Β: Οι ωφελοφμενοι των οποίων το ατομικό δθλωκζν ειςόδθμα είναι μεγαλφτερο των 40.000 

€ και δεν ξεπερνά τισ 60.000 € ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα είναι μεγαλφτερο των 60.000 € και 

δεν ξεπερνά τισ 80.000 €. Για τθν κατθγορία αυτι, τα κίνθτρα περιλαμβάνουν δάνειο φψουσ 85% με 

επιδότθςθ επιτοκίου 100% και επιχοριγθςθ φψουσ 15%, επί του τελικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ 

όπωσ αυτόσ κα προκφπτει μετά τθ διενζργεια τθσ δεφτερθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ.  

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Το Ρρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ, μζςω των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων (ΡΕΡ) και των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα» (ΕΡΑΕ) και «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» (ΕΡΡΕΑΑ) του ΕΣΡΑ 2007-

2013. 

 Ρροχπολογιςμόσ: 548,2 εκατ. € 

 Επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ανά αίτθςθ Ωφελοφμενου ≤ 15 χιλ. € 

Το ςφνολο τθσ δαπάνθσ για το κόςτοσ των δφο ενεργειακϊν επικεωριςεων, κακϊσ και τθσ δαπάνθσ 

του ςυμβοφλου ζργου, καλφπτεται από το πρόγραμμα υπό τθν προχπόκεςθ υπαγωγισ τθσ αίτθςθσ και 

επίτευξθσ του ενεργειακοφ ςτόχου που τίκενται ςε αυτι. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα» (ΕΥΔ ΕΡΑΕ) 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

Μζχρι τον Σεπτζμβριο του 2014 περίπου 70 χιλ. αιτιςεισ ζχουν υποβλθκεί για ςυμμετοχι ςτο 

πρόγραμμα. 48 χιλ. από αυτζσ ζχουν ιδθ ενταχκεί, ενϊ περιςςότερεσ από 33 χιλ. ζχουν ολοκλθρϊςει 

και τισ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ τουσ με ςυνολικό επιλζξιμο 

προχπολογιςμό τθσ τάξεωσ των 325,5 εκατ. €. 

Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ ανά κατθγορία παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των 

ολοκλθρωμζνων αιτιςεων είναι: 

1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων (πλαίςια/ υαλοπίνακεσ) και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ: 
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106 εκατ. € 

2. Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτιριακό κζλυφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

δϊματοσ/ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ: 49 εκατ. € 

3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ: 55 εκατ. 

€ 

Θ υλοποίθςθ των παραπάνω παρεμβάςεων αναμζνεται να οδθγιςει ςε ςυνολικι ετιςια εξοικονόμθςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ τάξεωσ των 31,3 ktoe. 
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Τίτλοσ Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων ςε νζα κτίρια κατοικίασ  

Κωδικόσ Μζτρου Κ3 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50% - 100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό, ανάλογα με τα 

κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του κτιρίου. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για παραγωγι Ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων  

Ομάδα ςτόχευςθσ Νζα κτίρια κατοικίασ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Στθν ΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων» (ΦΕΚ Β, 407, 

09-04-2010), Άρκρο 8, παρ. 3 ςτ. κακϊσ και ςτο Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε 

κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» (ΦΕΚ Α, 85, 

04-06-2010), Άρκρο 10, παρ.3. κακίςταται υποχρεωτικι θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό 

χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα. Το ελάχιςτο ποςοςτό του θλιακοφ μεριδίου ςε ετιςια βάςθ 

κακορίηεται ςε 60%. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Οι κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ Δόμθςθσ 
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Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  

 

Τίτλοσ Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων κοινωνικισ κατοικίασ- Ρρόγραμμα «Ρράςινθ Ριλοτικι Αςτικι 

Γειτονιά» 

Κωδικόσ Μζτρου Κ4 

Ρεριγραφι Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ τεςςάρων εργατικϊν πολυκατοικιϊν ςε κτίρια 

ςχεδόν μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, κακϊσ και τθ βελτιςτοποίθςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Κτίρια κοινωνικισ κατοικίασ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Λεκανοπζδιο Αττικισ 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το πρόγραμμα κα παρουςιάςει τθν πιλοτικι-επιδεικτικι και καινοτόμο εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ 

ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ πράςινων και βιϊςιμων οικιςτικϊν αςτικϊν ενοτιτων, που κατοικοφνται από 

πολίτεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, και είναι ενταγμζνεσ ςε ζνα βελτιςτοποιθμζνο αςτικό περιβάλλον. Κφρια 

κριτιρια για τθν επιλογι των γειτονιϊν αποτζλεςε το οικονομικό επίπεδο των κατοίκων, το δυναμικό 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των κτιρίων και οι προοπτικζσ για ςθμαντικι βελτίωςθ του τοπικοφ 

μικροκλίματοσ. Το ςχζδιο υλοποίθςθσ των ζργων για κάκε γειτονιά περιγράφεται ςτα παρακάτω ςτάδια: 

Στάδιο 1: Ενθμζρωςθ, κοινωνικι και επιχειρθματικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι 

Στάδιο 2: Ενεργειακι καταγραφι κτιρίων και ςυνκθκϊν μικροκλίματοσ 

Στάδιο 3: Ενεργειακι μελζτθ και ςφνταξθ τεφχουσ προδιαγραφϊν 
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Στάδιο 4: Ρροκιρυξθ ζργων 

Στάδιο 5: Αξιολόγθςθ των προτάςεων και επιλογι αναδόχων 

Στάδιο 6: Καταςκευι, επίβλεψθ και παραλαβι ζργου 

Στάδιο 7: Αποτίμθςθ οφζλουσ και επιδεικτικζσ δράςεισ. 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βαςίηεται ςτθ ςφναψθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςτα 7 εκατ. €. Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει με τθν 

ςυμμετοχι και ςυνειςφορά ενόσ μεγάλου αρικμοφ ελλθνικϊν βιομθχανιϊν και εμπορικϊν εταιρειϊν, οι 

οποίεσ ςτο πλαίςιο εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν που ζχουν υπογραφεί χορθγοφν πλιρωσ τμιματα του 

ζργου, κακϊσ και από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» (ΕΡΡΕΑΑ) 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 90   

Τίτλοσ Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων ςτα κτίρια του τριτογενοφσ τομζα 

Κωδικόσ μζτρου Κ5 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50% - 100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό ανάλογα με τα 

κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του κτιρίου. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν παραγωγι Ηεςτοφ νεροφ χριςθσ και Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων 

Ομάδα ςτόχευςθσ Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του τριτογενοφσ τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των 

μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Στθν ΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Άρκρο 8, παρ. 

3 ςτ. κακϊσ και ςτο Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 10, παρ.3. κακίςταται υποχρεωτικι θ κάλυψθ 

μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα. Το ελάχιςτο ποςοςτό του 

θλιακοφ μεριδίου ςε ετιςια βάςθ κακορίηεται ςε 60%. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Οι κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ Δόμθςθσ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, 
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Τίτλοσ Ενίςχυςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ μεταποίθςθσ, τουριςμοφ, 

εμπορίου - υπθρεςιϊν 

Κωδικόσ μζτρου Κ6 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2013 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Ενίςχυςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ 

μεταποίθςθσ, τουριςμοφ, εμπορίου - υπθρεςιϊν» ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων, νζων και υπό 

ςφςταςθ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που κα υλοποιιςουν επενδφςεισ 

προςανατολιςμζνεσ ςτθν καινοτομία, το περιβάλλον και τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ. 

Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν: 

 Υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ μζχρι τισ 31.12.2011 ζχουν δφο ι περιςςότερεσ κλειςμζνεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ τουλάχιςτον δωδεκάμθνθσ διάρκειασ και που κα πρζπει, μεταξφ άλλων 

προχποκζςεων, να διακζτουν τουσ δθλοφμενουσ ΚΑΔ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

 Νζεσ - υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να διακζτουν τουσ δθλοφμενουσ ΚΑΔ πριν 

τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, ενϊ οι υπό ςφςταςθ πριν τθν πρϊτθ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Υφιςτάμενεσ και νζεσ - υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ «Μεταποίθςθ», «Τουριςμόσ» και 

«Εμπόριο-Υπθρεςίεσ» 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων 

προςταςίασ περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ενδεικτικά δφνανται να χρθματοδοτθκοφν: 
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μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

1) Κτιριακζσ εργαςίεσ, θλεκτρομθχανολογικζσ και ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ, 

αποκικευςθσ, διάκεςθσ και διοίκθςθσ των επιχειριςεων που ςυνδζονται άμεςα είτε με εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ είτε με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ:  

 Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ με περιβαλλοντικι μζριμνα  

 Αντικατάςταςθ υαλοπινάκων ι/και πλαιςίων με νζα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που να 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ Κτιρίων 

 Κερμομόνωςθ κτιρίων 

 Φυτεμζνο δϊμα 

 Μόνωςθ δικτφων μεταφοράσ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ  

2) Αγορά ‐ μεταφορά ‐ εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, και ςυςτθμάτων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ: 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ΑΡΕ ι αντλιϊν κερμότθτασ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

ι/και κζρμανςθσ/ψφξθσ χϊρων  

 Αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ καυςτιρα / λζβθτα με νζο υψθλισ απόδοςθσ ι με ςφςτθμα 

φυςικοφ αερίου  

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για μείωςθ κατανάλωςθσ νεροφ,  

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για τθ διαχείριςθ των υγρϊν & ςτερεϊν αποβλιτων,  

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για τθ μείωςθ αζριων ρφπων και όχλθςθσ, Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για 

τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του εδάφουσ, υπεδάφουσ, των υδάτων και τθσ ατμόςφαιρασ,  

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για τθν παραγωγι ενζργειασ από φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

τεχνολογίεσ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ, γεωκερμία κλπ) και αποκικευςθ ενζργειασ,  

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, 

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για χριςθ υβριδικοφ αεριςμοφ με ανεμιςτιρεσ οροφισ, 

 Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για χριςθ μθχανικοφ αεριςμοφ (free cooling), 

 Αντικατάςταςθ θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με νζεσ ενεργειακισ ςιμανςθσ Α, 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ με αιςκθτιρεσ παρουςίασ, 

 Εγκατάςταςθ εξωτερικϊν ςκιάςτρων, 
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 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ, 

 Αγορά θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για χριςθ εντόσ του χϊρου τθσ επιχείρθςθσ. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ προγράμματοσ: 456 εκατ. € 

Θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από τα ΡΕΡ: Μακεδονίασ – Κράκθσ, Δυτικισ Ελλάδασ Ρελοποννιςου - 

Λονίων Νιςων, Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου, Κεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ – Θπείρου, Αττικισ. 

Ενιςχφονται ζργα με μζγιςτο επιλζξιμο προχπολογιςμό από 30.000 € ζωσ 300.000 € ςτον τομζα 

«Μεταποίθςθ», από 20.000 € ζωσ 300.000 € ςτον τομζα «Τουριςμόσ» και από 20.000 € ζωσ 100.000 € 

ςτον τομζα «Εμπόριο -Υπθρεςίεσ». 

Το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κακορίηεται από τον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, κακϊσ 

και από το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ (μεςαίεσ και μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ). 

Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 25/2/2013-16/5/2013 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα, Ενδιάμεςο Φορζα του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΡΑΕ) και Ρεριφζρειεσ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ανάπτυξθσ  και Ανταγωνιςτικότθτασ  
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ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΆ ΜΖΤΑ  ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΪΡΛΣΘ  ΤΟΥ ΚΖΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ 

ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΚΤΛΜΩΝ ΚΑΛ  ΣΥΣΚΕΥΪΝ  

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται ςυμπλθρωματικά μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κτίρια, κακϊσ και μζτρα τα οποία προωκοφν τθ χριςθ ενεργειακά 

αποδοτικϊν ςυςκευϊν και εξοπλιςμοφ ςε κτίρια.  
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Τίτλοσ Ενεργειακι ςιμανςθ ςυςκευϊν και απαιτιςεισ ελάχιςτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Κωδικόσ μζτρου ΚΣ1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία μζτρου Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Ενθμζρωςθ και Υποχρεωτικά μζτρα Ραροχισ Ρλθροφοριϊν 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2008 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Θ ενεργειακι ςιμανςθ ςυςκευϊν αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν για τθν κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και τθ βακμολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν, ενϊ θ 

απαίτθςθ για ελάχιςτθ ενεργειακι απόδοςθ ςτισ ςυςκευζσ διαςφαλίηει ςτουσ καταναλωτζσ ςθμαντικι μείωςθ 

τόςο του ενεργειακοφ όςο και του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ.  

Κατθγορία τελικισ 

χριςθσ  

Κατανάλωςθ ενζργειασ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Ευρφ κοινό 

 Οικιακόσ 

 Δθμόςιοσ και τριτογενισ τομζασ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των 

μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Με τθν ΚΥΑ Δ6/Β/14826/17-06-2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα» (ΦΕΚ Β, 1122, 17-06-2008), Άρκρο 7 κακορίηεται ότι οι 

ςυςκευζσ που προμθκεφονται οι φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά 

ενεργειακι ςιμανςθ και πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ απόδοςθσ, ενϊ τίκενται και ελάχιςτεσ ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ για ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςυςκευϊν. 

Στθν ΥΑ Δ6/7094/23-05-2011 «Ρλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ 

ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ - 

Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ - Ενεργειακό περιεχόμενο 
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καυςίμων για τελικι χριςθ» (ΦΕΚ Β, 918, 23-05-2011) ςυμπεριλαμβάνονται τα ςυςτιματα ενεργειακισ 

ςιμανςθσ ςτον κατάλογο με τα ενδεικτικά επιλζξιμα μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.  

Θ ΑΕ υλοποίθςε πρόγραμμα εκνικισ εκςτρατείασ με κεντρικό μινυμα το ‘Συμμετζχουμε Ενεργά’ με ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενεργειακισ 

ςιμανςθσ. 

Ανακιρυξθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ των ετϊν 2005-2010 ωσ ζτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Στο πλαίςιο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ διοργανϊκθκαν δυο εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ οι οποίεσ προζβλεπαν τθ διανομι: 

Α. τριϊν ενθμερωτικϊν φυλλαδίων με τίτλουσ: 

1. «Εξοικονόμθςθ ενζργειασ για καλφτερθ ποιότθτα ηωισ και κακαρό περιβάλλον» 

2. «Οδθγείτε οικονομικά: Επτά χρυςοί κανόνεσ για οικονομία ςτα καφςιμα» 

3. «Κζρμανςθ-Ψφξθ: Εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ χωρίσ ςτζρθςθ των ανζςεων». 

Β. ενθμερωτικϊν εντφπων με τίτλο: «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. Πποιοσ γνωρίηει, κερδίηει». 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Ρεριφζρειεσ  

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ανάπτυξθσ  και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Εςωτερικϊν  
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ΕΝΕΓΕΛΑΚΙ ΑΡΠΔΟΣΘ ΚΤΛΜΩΝ ΔΘΜΠΣΛΩΝ ΦΟΖΩΝ (ΆΚΑ 5 ΚΑΛ 6)  

ΚΤΜΛΑ ΤΘΣ ΚΕΝΤΛΚΙΣ ΔΘΜΠΣΛΑΣ ΔΛΟΜΚΘΣΘΣ (ΆΚΟ 5)  

Ο κατάλογοσ κερμαινόμενων ι/και ψυχόμενων κτιρίων τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ δθμοςιοποιικθκε ςτισ 31.12.2013 με 

ανάρτθςθ ςτον διαδικτυακό τόπο του ΥΡΕΚΑ. Στον κατάλογο ςυμπεριλιφκθςαν τα 

κερμαινόμενα ι/και ψυχόμενα κτίρια τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςυνολικό ωφζλιμο 

εμβαδό δαπζδου πάνω από 500 m2. 

Ο προςδιοριςμόσ των φορζων τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ ζγινε με βάςθ τον οριςμό τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ του άρκρου 2 του Ν. 3871/ 2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» 

(ΦΕΚ Α, 141) ςφμφωνα με τον οποίο θ Κεντρικι Διοίκθςθ περιλαμβάνει τθν Ρροεδρία τθσ 

Δθμοκρατίασ, τα Υπουργεία και τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, κακϊσ και τισ Ανεξάρτθτεσ 

Αρχζσ. 

Για τθν κατάρτιςθ του καταλόγου χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 

Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Συντονιςμοφ και Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων (ΕΥΣΣΕΡ) του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που βαςίηονται ςε παραδοτζο 

ζργου που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ με τίτλο «Καταγραφι και Ανάλυςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ» και αφορά 

ςτθν καταγραφι τθσ κτθριακισ υποδομισ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, που διακζτουν επαρκι 

ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτο ιδιοκτθςιακό 

κακεςτϊσ λόγω πϊλθςθσ από το ΤΑΛΡΕΔ. Το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι ο τελικόσ 

κατάλογοσ με 82 κτίρια, ςυνολικισ επιφάνειασ δαπζδου 309712 m2. 

ΚΤΜΛΑ ΆΛΛΩΝ ΔΘΜΠΣΛΩΝ ΦΟΖΩΝ (ΆΚΟ 5)  

Το Άρκρο 5, παρ. 7 τθσ Οδθγίασ κζτει το απαραίτθτο πλαίςιο ϊςτε οι δθμόςιοι φορείσ ςε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να παροτρφνονται να δθλϊνουν τον υποδειγματικό τουσ ρόλο 

ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων. Στον Ρίνακα 20 παρουςιάηεται το πλικοσ των μζτρων 

που εφαρμόηονται προκειμζνου να εκπλθρωκεί θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ. 
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Ρίνακασ 20: Μζτρα για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων κτιρίων. 

No Τίτλοσ του μζτρου   Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

ΔΚ1 Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ 

ςχεδιαςμόσ ΟΤΑ και Σφμφωνο 

των Δθμάρχων 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ  

Κατανάλωςθ καυςίμου ςτισ 

μεταφορζσ 

Από το 2009 

ΔΚ2 Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

ςτα κτίρια τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Από το 2010 

ΔΚ3 Επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςε 

ςχολικά κτίρια 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε 

νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολικά 

κτίρια 

Από το 2011 

ΔΚ4 Ρράςινα Δϊματα ςε Δθμόςια 

κτίρια 

Κατανάλωςθ ενζργειασ για 

κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων 

Από το 2011 

ΔΚ5 Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ 

κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν 

ςυςτθμάτων για τθν κάλυψθ 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν 

παραγωγι Ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Κζρμανςθ-Ψφξθ χϊρων 

Από το 2011 

ΔΚ6 Υποχρεωτικι αντικατάςταςθ 

όλων των φωτιςτικϊν 

ςωμάτων χαμθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο 

δθμόςιο και ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα 

Κατανάλωςθ ενζργειασ για 

φωτιςμό 

Από το 2006 

ΔΚ7 Ενεργειακά Ευφυι κεματικά 

Μουςεία ςχεδόν Μθδενικισ 

Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2012 

ΔΚ8 Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε 

κτίρια του δθμόςιου και 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2014 
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Τίτλοσ Ολοκλθρωμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ΟΤΑ και Σφμφωνο των Δθμάρχων 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2009 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί θ εφαρμογι δράςεων και αποδεδειγμζνων 

καλϊν πρακτικϊν για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο αςτικό περιβάλλον, με ζμφαςθ 

ςτον κτιριακό τομζα (δθμοτικά κτίρια των ΟΤΑ Α’ Βακµοφ) και τθν αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων 

χϊρων και δευτερευόντωσ ςτον τομζα των δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν μεταφορϊν και ςτισ ενεργοβόρεσ 

δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ τεχνικϊν παρεμβάςεων και δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ πολιτϊν, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εταιρειϊν και φορζων. 

Τον Μάρτιο του 2012 δθμοςιεφκθκε θ πρόςκλθςθ για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Με το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» χρθματοδοτείται θ υλοποίθςθ παρεµβάςεων εξοικονόµθςθσ 

ενζργειασ ςε υφιςτάµενα δθµοτικά κτίρια και υποδοµζσ των ΟΤΑ Α’ Βακµοφ, ςυµπεριλαµβανοµζνων 

των ανοικτϊν κτιριακϊν υποδοµϊν (κολυµβθτικϊν δεξαµενϊν, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων κτλ). ∆εν 

δφνανται να χρθµατοδοτθκοφν ζργα ∆ιµων ι ∆θµοτικϊν Ενοτιτων (πρϊθν Καποδιςτριακοί ∆ιµοι) που 

επιχορθγοφνται από το Ρρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ και δράςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα, υπό ανζγερςθ ι υφιςτάμενα κτίρια, 

γυμναςτιρια και κολυμβθτιρια, των ΟΤΑ και των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων των ΟΤΑ» 

χρθματοδοτοφνται πρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και δράςεισ 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα υπό ανζγερςθ ι υφιςτάμενα κτίρια, γυμναςτιρια και κολυμβθτιρια, 

των ΟΤΑ και των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων των ΟΤΑ. 

Ραράλλθλα, υποςτθρίηεται και προωκείται τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο θ 
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ςυμμετοχι ελλθνικϊν διμων ςτθν ευρωπαϊκι πρωτοβουλία «Σφμφωνο των Δθμάρχων» που ζχει ωσ 

ςτόχο τον ολοκλθρωμζνο ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε τοπικό επίπεδο και τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων 

περιβαλλοντικϊν ςτόχων 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ  

Κατανάλωςθ καυςίμου ςτισ μεταφορζσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφορά Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ βακμοφ (Διμοι) με 

πλθκυςμό πάνω από 10.000 κατοίκουσ (βάςθ απογραφισ ΕΣΥΕ 2001), κακϊσ και πρωτεφουςεσ Νομϊν 

ανεξαρτιτωσ πλθκυςμιακοφ κριτθρίου. Αντίκετα, ςτο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» επιλζξιµοι για 

ςυµµετοχι είναι όλοι οι ΟΤΑ Α’ Βακµοφ εκτόσ από αυτοφσ που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραµµα 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» οι επιλεγμζνεσ δράςεισ ανά άξονα προτεραιότθτασ 

περιλαμβάνουν: 

Άξονασ 1: Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα δθμοτικά κτίρια 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ (εξωτερικι κερμομόνωςθ, 

αντικατάςταςθ υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φφτευςθ οροφϊν, ςκιάςτρα και ειδικά 

επιχρίςματα για θλιοπροςταςία) 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ/ψφξθσ 

 Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ  

Άξονασ 2: Ραρεμβάςεισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ και διαχείριςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό 

φωτιςμό 

 Ραρεμβάςεισ βιοκλιματικοφ χαρακτιρα για τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ και τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε αςτικοφσ χϊρουσ 

Άξονασ 3: Ραρεμβάςεισ ςτισ αςτικζσ μεταφοράσ  
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 Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

 Μελζτεσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

 Συγκοινωνιακζσ μελζτεσ 

Άξονασ 4: Ραρεμβάςεισ ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ των διμων 

Άξονασ 5: Δράςεισ διάδοςθσ, δικτφωςθσ και ενθμζρωςθσ 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» χρθματοδοτοφνται οι ακόλουκεσ δράςεισ: 

1) Ενεργειακι αναβάκµιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ, µε προβλεπόµενεσ ενζργειεσ 

 Ρροςκικθ κερµοµόνωςθσ (κελφφουσ, φζροντοσ οργανιςµοφ, δϊµατοσ, ςτζγθσ, δαπζδου, 

τοιχοποιϊασ) 

 Αντικατάςταςθ παλαιϊν παρακφρων, κυρϊν, κουφωµάτων και υαλοπινάκων  

 Χριςθ ειδικϊν επιχριςµάτων («ψυχρϊν» υλικϊν) ςε οροφζσ και όψεισ  

 Εγκατάςταςθ εξωτερικϊν ςκιάςτρων  

 Φυςικόσ/Νυχτερινόσ Αεριςµόσ  

 Εγκατάςταςθ/ενςωµάτωςθ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθµάτων  

2) Ενεργειακι αναβάκµιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων, µε προβλεπόµενεσ ενζργειεσ 

 Αναβάκµιςθ ςυςτιµατοσ κεντρικισ κζρµανςθσ, ςυµπεριλαµβανοµζνων ςυςτθµάτων 

αντιςτάκµιςθσ ςτον καυςτιρα-λζβθτα ςε ςυνδυαςµό µε µόνωςθ ςωλθνϊςεων 

 Αναβάκµιςθ ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ 

 Αναβάκµιςθ ςτουσ κυκλοφορθτζσ - κινθτιρεσ 

 Μθχανικόσ αεριςµόσ 

 Υβριδικόσ αεριςµόσ µε ανεµιςτιρεσ οροφισ 

 Εγκατάςταςθ ςυςτθµάτων ΑΡΕ για κάλυψθ κερµικϊν φορτίων (κερµικά θλιακά 

ςυςτιµατα, αβακισ γεωκερµία κλπ.) 

3) Αναβάκµιςθ του ςυςτιµατοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςµοφ 

4) Εγκατάςταςθ ςυςτιµατοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με προβλεπόμενεσ ενζργειεσ: 

 Συςτιματα μετριςεων, παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ, επεξεργαςίασ και προβολισ -
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επιτόπου και διαδικτυακϊσ - των λειτουργικϊν ςτοιχείων και αποτελεςμάτων των ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων του κτιρίου, και ελζγχου (BEMS) 

 Σφςτθμα παρουςίαςθσ ςτοιχείων ςτο κοινό 

5) Ραρεµβάςεισ ενεργειακισ αναβάκµιςθσ τεχνικϊν υποδοµϊν/λοιπϊν εγκαταςτάςεων των ΟΤΑ με 

προβλεπόμενεσ ενζργειεσ: 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ ανοικτϊν ακλθτικϊν χϊρων  

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ βιολογικϊν κακαριςμϊν, αντλιοςταςίων κτλ 

Επίςθσ, δφνανται να χρθματοδοτθκεί θ εκπόνθςθ Μελζτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ διεξαγωγι 

ενεργειακισ επικεϊρθςθσ και θ υλοποίθςθ δράςεων δθµοςιότθτασ. 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ και δράςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα, υπό ανζγερςθ ι υφιςτάμενα κτίρια, 

γυμναςτιρια και κολυμβθτιρια, των ΟΤΑ και των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων των ΟΤΑ» οι δράςεισ που 

μποροφν να χρθματοδοτθκοφν περιλαμβάνουν: 

Λ) Τθν ολοκλθρωμζνθ και πλιρθ καταςκευι νζων βιοκλιματικϊν κτιρίων ςφμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 

ΛΛ) Δράςεισ ΑΡΕ (Φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ, Κεντρικά θλιοκερμικά ςυςτιματα παραγωγισ κερμοφ 

νεροφ, Συςτιματα εκμετάλλευςθσ αβακοφσ γεωκερμίασ, Καταςκευι εγκατάςταςθσ ταυτόχρονθσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ υψθλισ αποδοτικότθτασ, Καταςκευι εγκατάςταςθσ 

εκμετάλλευςθσ τθσ παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ από ΣΘΚΥΑ ι/και ΑΡΕ για παραγωγι ψφξθσ, 

Άλλα ςυςτιματα εκμετάλλευςθσ ΑΡΕ για παραγωγι κερμικισ και ψυκτικισ ενζργειασ, κακϊσ και 

αντλίεσ κερμότθτασ, Εγκαταςτάςεισ καφςθσ βιομάηασ, Σφνδεςθ με Δθμόςιο Δίκτυο διανομισ 

θλεκτριςμοφ ι εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ) 

ΛΛΛ) Δράςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Δράςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα υπό ανζγερςθ 

κτίρια. Ειδικότερα μποροφν να χρθματοδοτθκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ: 

 Ρροςκικθ μόνωςθσ 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα, υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ 
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 Αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ καυςτιρα/λζβθτα/ςωλθνϊςεων με ςφςτθμα που επιτρζπει χριςθ 

ΑΡΕ, φυςικοφ αερίου, υγραερίου 

 Αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ κεντρικοφ ι διαιροφμενου με εγκατάςταςθ 

νζου κεντρικοφ ςυςτιματοσ υψθλισ απόδοςθσ 

 Ραρεμβάςεισ που αφοροφν ςε ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ ςτον καυςτιρα / λζβθτα ςε ςυνδυαςμό 

με μόνωςθ ςωλθνϊςεων 

 Αντικατάςταςθ υπαρχόντων (πλζον τθσ 5ετίασ) παλαιάσ τεχνολογίασ ςυςτθμάτων 

φωτοβολταϊκϊν εφαρμογϊν με νζα ςυςτιματα με τεκμθριωμζνθ υψθλότερθ ενεργειακι 

απόδοςθ 

 Ρακθτικά θλιακά ςυςτιματα 

 Θλιακζσ καμινάδεσ 

 Ρακθτικά ςυςτιματα φυςικοφ και ενεργειακοφ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

 Συςτιματα και τεχνικζσ φυςικοφ και μθχανικοφ δροςιςμοφ – αεριςμοφ 

 Εξωτερικά ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ και ςκίαςθσ 

 Φυτεφςεισ δωμάτων 

 Συςτιματα κλιματιςμοφ κεντρικοφ ι διαιροφμενου υψθλισ απόδοςθσ 

 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων μετριςεων, παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ, επεξεργαςίασ και 

προβολισ - επιτόπου και διαδικτυακϊσ- των λειτουργικϊν ςτοιχείων και αποτελεςμάτων των 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων του κτιρίου, όπωσ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

ενζργειασ ςε κτίρια (BEMS) 

 Συνδζςεισ με Δθμόςιο Δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου και καταςκευι εςωτερικοφ δικτφου 

 Άλλεσ πρωτοποριακισ τεχνολογίασ ενεργειακζσ επεμβάςεισ μόνιμου χαρακτιρα που 

βελτιϊνουν τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των κτιρίων 

Αναφορικά με τθ ςυμμετοχι ςτο «Σφμφωνο των Δθμάρχων», 88 Διμοι ζχουν προσ το παρόν 

υπογράψει και ζχουν ενταχκεί ςε αυτι τθν πρωτοβουλία, όπου και δεςμεφονται πλζον να επιτφχουν 

αποτελζςματα πζραν των ςτόχων τθσ ΕΕ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςω δράςεων υπζρ τθσ 
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ενεργειακισ απόδοςθσ και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

Από αυτοφσ του διμουσ, 54 διμοι ζχουν ιδθ προχωριςει ςτθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ και 

ζχουν υποβάλει το ςχετικό τοπικό Σχζδιο Δράςθσ για Αειφόρο Ενζργεια-ΣΔΑΕ, όπου και προτείνονται: 

 Συνολικά μζτρα μείωςθσ των εκπομπϊν ςε Δθμόςια Κτίρια, Υποδομζσ, Δθμοτικό Φωτιςμό, 

Μεταφορζσ 

 Ενςωμάτωςθ ΑΡΕ ςε επίπεδο Διμου 

 Δράςεισ διάδοςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των κατοίκων ϊςτε να βελτιωκεί και θ 

ενεργειακι απόδοςθ ςτον ιδιωτικό τομζα 

 Δθμιουργία νζων δομϊν εντόσ των ΟΤΑ ϊςτε να υλοποιείται, να παρακολουκείται και να 

καταγράφεται και θ εφαρμογι των μζτρων του προγράμματοσ. 

23 Σχζδια Δράςθσ ζχουν ιδθ γίνει αποδεκτά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ενϊ 31 Σχζδια Δράςθσ 

βρίςκονται ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ιδθ ζχουν αναπτυχκεί δομζσ υποςτιριξθσ και φορείσ που ςυντονίηουν αυτζσ τισ 

προςπάκειεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, φορείσ ςυντονιςμοφ του Συμφϊνου είναι: 

 Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

 Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Ρεριφζρεια Κριτθσ 

 Ρεριφζρεια Αττικισ 

 Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

Αντίςτοιχα, φορείσ υποςτιριξθσ του Συμφϊνου είναι: 

 Δίκτυο Αειφόρων Νιςων του Αιγαίου (Δάφνθ) 

 Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Στερεάσ Ελλάδασ 

 Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Αττικισ 

 Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ 

 Δίκτυο Αδελφοποιθμζνων Ρόλεων με Λίμνεσ 
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Ραράλλθλα, προωκοφνται ςε εκνικό επίπεδο και χρθματοδοτικά εργαλεία τόςο για τθ μελζτθ όςο και 

τθν εφαρμογι των ΣΔΑΕ από τουσ ΟΤΑ που εντάςςονται ςε αυτι τθν πρωτοβουλία. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 100 εκατ. € και 

καλφπτεται από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και το Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα». 

Αντίςτοιχα για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 75 εκατ. € 

και καλφπτεται από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και το ΕΡΡΕΑΑ. 

Και ςτα δυο προγράμματα το μζγιςτο φψοσ του προχπολογιςμοφ για κάκε ΟΤΑ κακορίηεται με βάςθ 

τον πλθκυςμό κάκε διμου. 

Για το πρόγραμμα «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και 

δράςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα, υπό ανζγερςθ ι υφιςτάμενα κτίρια, γυμναςτιρια και 

κολυμβθτιρια, των ΟΤΑ και των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων των ΟΤΑ» ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 

ανζρχεται ςε 25 εκατ. €, με χρθματοδότθςθ 100% από το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 

2007-2013. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ (Ενδιάμεςοσ Φορζασ ∆ιαχείριςθσ για το πρόγραμμα «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ»), ΟΤΑ και Δθμοτικζσ 

Επιχειριςεισ των ΟΤΑ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

104 Διμοι ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», οι οποίοι κα υλοποιιςουν δράςεισ 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ οδθγϊντασ ςε εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ τάξεωσ 

των 5,96 ktoe. 2,35 ktoe κα προζλκουν από παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα δθμοτικά κτίρια, 2,56 ktoe 

από επεμβάςεισ ςτο δθμοτικό φωτιςμό και 1,05 ktoe από δράςεισ ςτισ λοιπζσ τεχνικζσ δθμοτικζσ 

υποδομζσ. 

Στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» ζχουν ιδθ ενταχκεί 55 Διμοι, με αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ τάξεωσ των 3,15 ktoe λόγω των παρεμβάςεων που κα υλοποιθκοφν ςε 

υφιςτάμενα δθμοτικά κτίρια. 
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Συνολικά 2 ΟΤΑ ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και δράςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςε νζα, υπό ανζγερςθ ι 

υφιςτάμενα κτίρια, γυμναςτιρια και κολυμβθτιρια, των ΟΤΑ και των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων των 

ΟΤΑ» με ςυνολικό προχπολογιςμό 18,7 εκατ. €. 

Θ υλοποίθςθ των παρεμβάςεων αναμζνεται να οδθγιςει: 

 Σε μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 47,6% 

 Σε μζςο ποςοςτό μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου τθσ τάξεωσ του 50,4% 

 Σε ςυνολικι μείωςθ εκπομπϊν κερμοκθπίου 0,5 kt CO2eq 

 Στθ δθμιουργία 115 κζςεων εργαςίασ ιςοδφναμων άνκρωπο-ετϊν 
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Τίτλοσ Επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Υλοποίθςθ ενεργειακϊν παρεμβάςεων ςε δθμόςια κτίρια με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

Τελικι Χριςθ Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Δθμόςια κτίρια που ςτεγάηουν Υπθρεςίεσ Υπουργείων και Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του προγράμματοσ «Ρρότυπα Επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

(ΑΡΕ) ι και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) ςε δθμόςια κτίρια» κα επιδοτθκοφν ζργα παραγωγισ 

κερμικισ ι/και ψυκτικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και ζργα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ προκειμζνου να 

περιοριςτοφν οι ενεργειακζσ απαιτιςεισ για κζρμανςθ, ψφξθ φωτιςμό και ηεςτό νερό χριςθσ. 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ περιλαμβάνουν τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και 

ευρφτερο δθμόςιο τομζα, τθν ενκάρρυνςθ και διάδοςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ μζςα από πρότυπα επιδεικτικά 

ζργα, τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, κακϊσ και τθ μείωςθ εκπομπϊν των αερίων που 

προκαλοφν τθν κλιματικι αλλαγι. 

Οι δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν περιλαμβάνουν: 

 προςκικθ κερμομόνωςθσ 

 αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων 
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 πακθτικά θλιακά ςυςτιματα 

 ςυςτιματα φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ, εξωτερικά ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ των 

ανοιγμάτων του κτιρίου 

 ςυςτιματα μθχανικοφ δροςιςμοφ - αεριςμοφ 

 φφτευςθ δϊματοσ εκτατικοφ τφπου 

 αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ καυςτιρα / λζβθτα με ςφςτθμα που κάνει χριςθ ΑΡΕ, ι φυςικοφ 

αερίου, ι υγραερίου 

 αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ με νζο κεντρικό ςφςτθμα υψθλισ απόδοςθσ 

 παρεμβάςεισ που αφοροφν ςε ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ ςτον καυςτιρα / λζβθτα ςε ςυνδυαςμό 

με μόνωςθ ςωλθνϊςεων 

 εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ δεδομζνων των 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων των κτιρίων 

Θ περίοδοσ υποβολισ των αιτιςεων ιταν από 20/7/2010 ζωσ 15/4/2011. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 40 εκατ. € 

Ρθγι: ΕΣΡΑ-ΕΡΡΕΑΑ 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Πλα τα Υπουργεία, ΝΡΔΔ (εκτόσ ΟΤΑ) 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

Συνολικά 13 κτίρια ζχουν ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα με ςυνολικό προχπολογιςμό 30,5 

εκατ. €. Θ υλοποίθςθ των παρεμβάςεων αναμζνεται να οδθγιςει: 

 Σε μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 36,9% 

 Σε μζςο ποςοςτό μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου τθσ τάξεωσ του 37,6% 

 Στθ δθμιουργία 246 κζςεων εργαςίασ ιςοδφναμων άνκρωπο-ετϊν. 

 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 109   

Τίτλοσ Επεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ςχολικά κτίρια 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ3 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

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

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

Τελικι Χριςθ Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολικά κτίρια 

Ομάδα ςτόχευςθσ Δθμόςια ςχολικά κτίρια 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του προγράμματοσ «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία» προωκοφνται επεμβάςεισ 

βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ςε νζα ι υπό ανζγερςθ ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται 

περιλαμβάνουν: 

α) τθν καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων ζχοντασ ενςωματϊςει πλιρωσ τισ αρχζσ του βιοκλιματικοφ 

ςχεδιαςμοφ 

β) τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ πακθτικϊν και ενεργθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων, υβριδικϊν 

ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςυμπεριλαμβανομζνου ςυςτθμάτων φυςικοφ φωτιςμοφ και 

αεριςμοφ, θλιακϊν καμινάδων, ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ και ςκίαςθσ και φυτεμζνων δωμάτων  

γ) διάφορα υποςτθρικτικά ςυςτιματα και ςυνδζςεισ δικτφου ςυμπεριλαμβανομζνου ςυςτθμάτων 

μζτρθςθσ, καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ δεδομζνων των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων των κτιρίων 

και ςυςτθμάτων ελζγχου και διαχείριςθσ λειτουργίασ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 
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δ) μελζτεσ και λοιπζσ δράςεισ 

Μζςω του προγράμματοσ «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ ΑΡΕ ι/και ΕΞΕ ςε υφιςτάμενα 

δθμόςια ςχολικά κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» δρομολογοφνται ζργα ςε 

υφιςτάμενα ςχολικά κτίρια τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν 

αφξθςθ τθσ κερμικισ ι/και ψυκτικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω του 

περιοριςμοφ των ενεργειακϊν απαιτιςεων για κζρμανςθ, ψφξθ, φωτιςμό και ηεςτό νερό χριςθσ. Οι 

δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ που 

χρθματοδοτοφνται περιλαμβάνουν: 

α) προςκικθ κερμομόνωςθσ κελφφουσ, ςκιάςτρων, ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ και άλλων ςτοιχείων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιριακοφ κελφφουσ 

β) χριςθ ειδικϊν επιχριςμάτων -ψυχρϊν υλικϊν- ςε δϊματα 

γ) αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα, υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

δ) πακθτικά θλιακά ςυςτιματα κζρμανςθσ 

ε) ςυςτιματα φυςικοφ και τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

ςτ) ςυςτιματα και τεχνικζσ φυςικοφ ι/και υβριδικοφ αεριςμοφ και δροςιςμοφ 

η) φυτεφςεισ δωμάτων  

θ) βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο  

κ) αναβάκμιςθ και τροποποίθςθ υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ ι/και 

κλιματιςμοφ, χϊρων και εγκαταςτάςεων Ηεςτό Νερό Χριςθσ ΗΝΧ  

ι) ςυνδζςεισ με το δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου  

Βαςικι προχπόκεςθ του προγράμματοσ αποτελεί το κτίριο να αναβακμιςκεί κατά τουλάχιςτον μία 

ενεργειακι κατθγορία από τθν υφιςτάμενθ. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ προγράμματοσ «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία»: 25 εκατ. € 

Συνολικι χρθματοδότθςθ προγράμματοσ Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ ΑΡΕ ι/και ΕΞΕ ςε 

υφιςτάμενα δθμόςια ςχολικά κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ»: 40 εκατ. € 
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Ρθγι: ΕΣΡΑ-ΕΡΡΕΑΑ 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων  

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

Μζχρι τον Μάρτιο του 2014, 5 ςχολεία ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά 

Σχολεία», με ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό τθσ τάξεωσ των 17 εκατ. €. 

Αντίςτοιχα, ςτο πρόγραμμα «Ρρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ ΑΡΕ ι/και ΕΞΕ ςε υφιςτάμενα 

δθμόςια ςχολικά κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ», ζχουν ενταχκεί 73 

ςχολεία, με ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό τθσ τάξεωσ των 46 εκατ. €. 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 112   

 

Τίτλοσ Ρράςινα Δϊματα ςε Δθμόςια κτίρια 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ4 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Ρράςινα Δϊματα ςε Δθμόςια κτίρια» ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των κερμικϊν, οπτικϊν 

και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν των χρθςτϊν των δθμόςιων κτιρίων, τθ γνωριμία των πολιτϊν με τισ 

τεχνικζσ, τα προτεριματα και τα χαρακτθριςτικά των πράςινων δωμάτων, τον περιοριςμό τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και τθσ ζκλυςθσ των αερίων του κερμοκθπίου και, ωσ εκ τοφτου, τθ ςυμβολι 

ςτθν επιβράδυνςθ και ςτθν αναςτροφι τθσ κλιματικισ μεταβολισ. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ χϊρων  

Ομάδα ςτόχευςθσ Δθμόςια κτίρια 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του προγράμματοσ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ του φυτεμζνου δϊματοσ για τισ πιλοτικζσ 

εφαρμογζσ κακϊσ και θ μεκοδολογία επιλογισ των κτιρίων του δθμοςίου τομζα ςτα οποία κα 

υλοποιθκοφν τα πιλοτικά ζργα. Επίςθσ, ςτο πρόγραμμα προβλζπεται θ υλοποίθςθ δράςεων διάδοςθσ 

και ενθμζρωςθσ. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 20 εκατ. €  

Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ 

Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 05.12.2011- 06.02.2012 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων προτάςεων, 87 προτάςεισ κα 
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ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα και κα χρθματοδοτθκοφν με ςυνολικό προχπολογιςμό 14.782.839,94 €. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων για τθν κάλυψθ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ5 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ:2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Θ χριςθ ΚΘΣ υποκακιςτά κατά 50% - 100% τα ςυμβατικά καφςιμα και τον θλεκτριςμό ανάλογα με τα 

κλιματολογικά δεδομζνα τθσ κάκε περιοχισ, το προσ κάλυψθ φορτίο και τθ κζςθ του κτιρίου. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν παραγωγι Ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Νζα και υφιςτάμενα κτίρια δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Στθν ΥΑ.Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», Άρκρο 8, 

παρ. 3 ςτ. κακϊσ και ςτον Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 

του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», Άρκρο 10, παρ.3. κακίςταται 

υποχρεωτικι θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα.  

Ραράλλθλα, για τα υφιςτάμενα κτίρια, ο Ν. 3855/2010, Άρκρο 8, παρ. 2, κακίςταται υποχρεωτικι θ 

ςταδιακι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι άλλων τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ.  

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Οι κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ Δόμθςθσ 
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Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, 
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Τίτλοσ Υποχρεωτικι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο 

δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ6 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2006 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων πυράκτωςθσ με ςυμπαγείσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ι άλλου τφπου 

οικονομικισ κατανάλωςθσ, που χρθςιμοποιοφν ζωσ και 80% λιγότερθ ενζργεια, ζχουν ςχεδόν 

10πλάςιο χρόνο ηωισ, επιφζρει ςθμαντικά και άμεςα αποτελζςματα. Για τον λόγο αυτό κακίςταται 

υποχρεωτικι θ: 

 Αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ με αντίςτοιχα 

βελτιωμζνθσ απόδοςθσ (λαμπτιρεσ, ςτραγγαλιςτικά πθνία, ανακλαςτιρεσ κλπ)   

Ετιςια καταγραφι/απολογιςμόσ ενεργειακϊν παρεμβάςεων για τον φωτιςμό και 

επαναπροςδιοριςμόσ του ςτόχου για περαιτζρω βελτίωςθ 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για φωτιςμό 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Πλα τα κτίρια του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα 

 Δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ ( π.χ. ακλθτικά κζντρα κλπ) 

 Οδοφωτιςμόσ και δθμόςιοσ φωτιςμόσ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

Λςχφει θ εφαρμογι τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ΥΑ Δ5-ΘΛ/Β/ΟΛΚ.20168/2006 (ΦΕΚ Β, 1554, 24-

10-2006) που προβλζπει τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων φωτιςμοφ ςτα κτίρια του Δθμόςιου τομζα ςτα 

κτίρια τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των εποπτευομζνων φορζων (ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα). Στθν ΥΑ 
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ενζργειασ ορίηεται θ υποχρεωτικι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων που αποτελοφνται από 

λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ι φκοριςμοφ κλάςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατϊτερθσ τθσ Β, με λαμπτιρεσ 

φκοριςμοφ κλάςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ Α ι Β, εφοδιαςμζνουσ με ενςωματωμζνο ι εξωτερικό 

ςτραγγαλιςτικό πθνίο, θλεκτρονικοφ τφπου. 

Επιπρόςκετα, με τθν ΥΑ Δ6/Β/14826/17.06.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», Άρκρο 5, κακίςταται 

υποχρεωτικι θ ςταδιακι αντικατάςταςθ όλων των φωτιςτικϊν ςωμάτων που αποτελοφνται από 

λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, μετά τθν εξάντλθςθ των αποκεμάτων των υφιςταμζνων φωτιςτικϊν. 

Ραράλλθλα, ορίηονται τα επίπεδα φωτεινότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο EN12464-1. 

Άμεςθ εφαρμογι ςε όλθ τθν περίοδο 2008 – 2016, με ςτόχο τθν επικράτθςθ λαμπτιρων με τθ μζγιςτθ 

ενεργειακι απόδοςθ (A, A+, A++). 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Δθμόςιοσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Ενεργειακά Ευφυι κεματικά Μουςεία ςχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ7 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του Δθμοςίου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 
Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Ενεργειακά Ευφυι κεματικά Μουςεία ςχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ 

Κατανάλωςθσ» αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ζτςι ϊςτε το κάκε κτίριο μετά τισ 

προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ να μετατρζπεται ιδανικά ςε Κτιριο Σχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ 

Κατανάλωςθσ, δθλαδι θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τισ 60 kWh/m2/ζτοσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον δθμόςιο 

και ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ςτθν ενκάρρυνςθ και διάδοςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ μζςα από πρότυπα 

επιδεικτικά ζργα, ςτθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων 

που προκαλοφν τθν κλιματικι αλλαγι. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Μουςεία που λειτουργοφν ωσ Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Λ.Δ.) κοινωφελοφσ ςκοποφ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι μουςεία που λειτουργοφν με τθ μορφι Αςτικισ μθ Κερδοςκοπικισ 

Εταιρείασ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ δφνανται να χρθματοδοτθκοφν: 

1) Δράςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 
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εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

 Παρεμβάςεισ ςτο κτθριακό κζλυφοσ: προςκικθ κερμομόνωςθσ κελφφουσ, προςκικθ 

εξωτερικϊν ςκιάςτρων ι άλλων ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ, εφαρμογι πράςινων δωμάτων, 

χριςθ ψυχρϊν ι άλλων ειδικϊν υλικϊν ςε δϊματα ι/και εξωτερικι τοιχοποιία, αντικατάςταςθ 

κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα, υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

κουφϊματα και άλλεσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 Εγκατάςταςθ πακθτικών ςυςτθμάτων: πακθτικά θλιακά ςυςτιματα κζρμανςθσ, ςυςτιματα 

φυςικοφ φωτιςμοφ, ςυςτιματα και τεχνικζσ φυςικοφ ι/και υβριδικοφ αεριςμοφ και 

δροςιςμοφ, και άλλα πακθτικά ςυςτιματα. 

 Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

μικροκλιματικϊν ςυνκθκϊν και τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν περιβαλλοντικισ άνεςθσ και τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 Παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ και τροποποίθςθσ υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων: κεντρικισ 

κζρμανςθσ ι/και δροςιςμοφ, ΗΝΧ, τεχνθτοφ φωτιςμοφ, αεριςμοφ. 

2) Δράςεισ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ, Εγκαταςτάςεισ αβακοφσ 

γεωκερμίασ, Εγκαταςτάςεισ καφςθσ βιομάηασ, Μονάδεσ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων, Μικρζσ 

ανεμογεννιτριεσ, Άλλα ςυςτιματα εκμετάλλευςθσ ΑΡΕ, ςυςτιματα κζρμανςθσ ι ψφξθσ, κακϊσ και 

αντλίεσ κερμότθτασ, Ραρεμβάςεισ μετατροπισ υφιςτάμενων Θ/Μ εγκαταςτάςεων με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ των λειτουργικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν και τθσ απόδοςισ τουσ). 

3) Δράςεισ Δθμοςιότθτασ, Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ των επιςκεπτϊν ςε κζματα 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) και Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ). 

Επίςθσ, είναι επιλζξιμθ θ χρθματοδότθςθ ενεργειακϊν επικεωριςεων και θ ζκδοςθ Ριςτοποιθτικϊν 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ για τα κτίρια που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων μετριςεων παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ, επεξεργαςίασ και προβολισ-επιτόπου και 

διαδικτυακϊσ- των λειτουργικϊν ςτοιχείων και αποτελεςμάτων των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων του 

κτθρίου, (όπωσ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ ςε κτιρια (BEMS)) κακϊσ και 

ςυςτθμάτων ελζγχου και διαχείριςθσ λειτουργίασ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων. 
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Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 10 εκατ. €  
Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ 
Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 26.03.2012- 25.06.2012 

Συνολικά 5 πράξεισ εγκρίκθκαν για χρθματοδότθςθ με ςυνολικό προχπολογιςμό 2.115.679,49 € 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΚΑΡΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Κωδικόσ Μζτρου ΔΚ8 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Κεςμικό-Κανονιςτικό 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2014 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Οριςμόσ ενεργειακοφ υπευκφνου ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Τελικι Χριςθ Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Ο κεςμόσ του ενεργειακοφ υπευκφνου ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα ειςιχκθ με τθν ΚΥΑ 

Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ Β, 1122, 17-06-2008) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα» όπου περιγράφθκαν οι 

αρμοδιότθτεσ των ενεργειακϊν υπευκφνων και κακορίςτθκε θ ευκφνθ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου 

μζτρου ςε ςυγκεκριμζνουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Ο ενεργειακόσ υπεφκυνοσ μπορεί να είναι αρμόδιοσ για ζνα ι περιςςότερα του ενόσ κτίρια κάκε 

φορζα, ανάλογα με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ, το ςυνολικό υπαλλθλικό δυναμικό, τθν ωφζλιμθ 

επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορζα. Ο ενεργειακόσ υπεφκυνοσ δφναται να είναι μθχανικόσ 

κατθγορίασ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, ςχετικισ με το αντικείμενο ειδικότθτασ, ι κατθγορίασ 

τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ τθσ κατθγορίασ πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ και ορίηεται από το Γενικό Γραμματζα του αρμόδιου Υπουργείου ι Ρεριφζρειασ ι το 
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όργανο διοίκθςθσ του οικείου φορζα.  

Οι αρμοδιότθτεσ του ενεργειακοφ υπευκφνου περιλαμβάνουν: 

1) τθ ςυλλογι ςτοιχείων για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ των κτιρίων, 

2) τθν υποχρεωτικι τιρθςθ αρχείου ι βάςθσ δεδομζνων για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ του κτιρίου, 

3) τθ ςφνταξθ ετιςιασ ςυνοπτικισ ζκκεςθσ ενεργειακισ καταγραφισ και ελζγχου ςφμφωνα με τισ 

διαδικαςίεσ, απαιτιςεισ και κατευκφνςεισ για τθ διεξαγωγι ενεργειακϊν επικεωριςεων που απαιτεί θ 

ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 11038/1999 (ΦΕΚ Β, 1526, 08-07-1999), 

4) τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ-ψφξθσ και τθν ευκφνθ 

διενζργειασ τθσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ των λεβιτων-καυςτιρων και μονάδων κλιματιςμοφ, 

5) τθν παρακολοφκθςθ ζργων ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Αναμζνεται θ ζκδοςθ οδθγιϊν εφαρμογισ από το ΥΡΕΚΑ για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του 

ςυγκεκριμζνου μζτρου. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Σφνολο του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Επιβλζπουςα Αρχι Θ αρμοδιότθτα του ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου ανικει ςτουσ Γενικοφσ 

Γραμματείσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Ανάπτυξθσ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ ςε κάκε 

κτίριο του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, αςκείται από το Γενικό Γραμματζα εκάςτου 

Υπουργείου, ςτο οποίο υπάγεται ι από το οποίο εποπτεφεται ο οικείοσ φορζασ, ο οποίοσ οφείλει να 

ενθμερϊνει τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Ανάπτυξθσ, εγγράφωσ και ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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ΡΟΜΙΚΕΛΕΣ ΤΩΝ  ΔΘΜΟΣΜΩΝ ΦΟΖΩΝ (ΆΚΟ 6 )  

Σφμφωνα με το Άρκρο 8 του Ν. 3855/2010, απαιτείται θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Εςωτερικϊν , Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, μζςω τθσ οποίασ κα κεςπίηονται μζτρα βελτίωςθσ και κα τίκενται 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ προμικειεσ του Δθμοςίου και των φορζων 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται κατά περίπτωςθ θ 

μεκοδολογία ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ κφκλου ηωισ των προμθκευόμενων ειδϊν ι 

ςυναφείσ μζκοδοι, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ οικονομικι αποτελεςματικότθτα των 

ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ πρζπει να εφαρμοςτοφν τουλάχιςτον: 

α) ςτθν αγορά νζου εξοπλιςμοφ με αποδοτικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ 

λειτουργίασ, κακϊσ και ςτθν κατάςταςθ αναμονισ, 

 

Με τθν απόφαςθ αυτι πρζπει να ρυκμιςτοφν οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθν 

αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ μθ ενεργειακά αποδοτικοφ εξοπλιςμοφ ςε λειτουργία και θ 

προλθπτικι ςυντιρθςθ υφιςτάμενου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Οι αντίςτοιχεσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ που δεν κα ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ και τα 

πρότυπα που εξειδικεφονται με τθν ανωτζρω απόφαςθ δεν κα είναι επιλζξιμα ωσ δθμόςια 

δαπάνθ, δεν κα εκκακαρίηονται και δεν κα ενταλματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ 

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου. 

Αντίςτοιχα, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

και Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κα πρζπει να κακοριςτοφν μζτρα 

μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, κακϊσ και των δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ δθμόςιων κοινόχρθςτων χϊρων. Ειδικότερα, 

κα πρζπει να ρυκμιςτοφν οι απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν αγορά, εκμίςκωςθ ι 

ανζγερςθ κτιρίων ι τμθμάτων τουσ, θ υποχρεωτικι χριςθ φυςικοφ αερίου, εφόςον υπάρχει 

διακεςιμότθτα δικτφου, θ υποχρεωτικι ςταδιακι εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν 

ςυςτθμάτων ι άλλων τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ, κακϊσ και θ χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων 

φωτιςμοφ. Ομοίωσ κα πρζπει να κακοριςτοφν οι απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ των 

δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ δθμόςιων κοινόχρθςτων χϊρων με τθ χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν 

ςυςτθμάτων τθλεδιαχείριςθσ φωτιςμοφ. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κα πρζπει να κεςπιςτεί κανονιςμόσ 
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προμθκειϊν για τα οχιματα όλων των κατθγοριϊν του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα.  

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κα πρζπει να καταρτιςτεί κατάλογοσ προδιαγραφϊν 

ενεργειακϊσ αποδοτικϊν οχθμάτων, χρθςιμοποιϊντασ, κατά περίπτωςθ, τθ μεκοδολογία 

ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ κφκλου ηωισ ι ςυναφείσ μεκόδουσ για να διαςφαλίηεται θ 

οικονομικι αποτελεςματικότθτά του. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να κακοριςτοφν: 

α) θ ποςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων, όπωσ θλεκτρικά, υβριδικά, φυςικοφ αερίου, 

βιοκαυςίμου, υδρογόνου ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ,  

β) θ διαδικαςία αντικατάςταςθσ των παλαιϊν μεςαίων και βαρζων οχθμάτων του Δθμοςίου 

και ευρφτερου δθμόςιου τομζα δθμοςίασ χριςθσ άνω των 3,5 τόνων και θλικίασ άνω τθσ 

δεκαετίασ ι μετατροπισ των κινθτιρων τουσ ςε κινθτιρεσ φυςικοφ αερίου, 

γ) θ διαδικαςία προμικειασ οχθμάτων με βάςθ τθν ετικζτα οικονομίασ καυςίμου, ωσ 

κριτιριο επιλογισ,  

δ) οι όροι και τα κριτιρια εφαρμογισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ των 

αρχϊν τθσ οικονομικισ οικολογικισ και αςφαλοφσ οδιγθςθσ προσ τουσ οδθγοφσ των 

οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται από τουσ οργανιςμοφσ του Δθμοςίου και ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα. 

Επιπρόςκετα, ςτο Άρκρο 18 του Ν. 3855/2010, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ) ορίςτθκε ωσ το επιςπεφδον Υπουργείο για τθ χάραξθ Εκνικισ 

Ρολιτικισ και τθν εκπόνθςθ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων 

Δθμόςιων Συμβάςεων, βάςει των ρυκμίςεων τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. Στο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων του είναι θ ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία και φορείσ του δθμόςιου 

και ιδιωτικοφ τομζα για τθν προϊκθςθ των απαραίτθτων νομοκετικϊν ρυκμίςεων και τθ λιψθ 

των αναγκαίων μζτρων που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων για τισ 

Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ. 

Στο ίδιο άρκρο, για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων προβλζφκθκε θ ςφςταςθ 

Διυπουργικισ Επιτροπισ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιτροπι, θ οποία είναι ενδεκαμελοφσ ςφνκεςθσ και 

όχι αμειβόμενθ, ζχει μεταξφ άλλων τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων και 

τθν υποβολι προτάςεων για τθ χάραξθ εκνικισ πολιτικισ μζςα ςε προκεςμία δεκαοχτϊ (18) 

μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ. Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ εγκρίνεται από το 

Υπουργικό Συμβοφλιο,  

β) τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, κακϊσ και άλλων ενδιαφερομζνων, 
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γ) τθν εξζταςθ ςφνταξθσ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ι τθν υιοκζτθςθ αυτϊν που ζχουν 

εκδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

δ) τθν επιλογι προϊόντων, υπθρεςιϊν και ζργων ςτα οποία κα εφαρμοςτοφν περιβαλλοντικά 

κριτιρια, 

ε) τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και επικαιροποίθςθ τθσ εκνικισ 

πολιτικισ και του Σχεδίου Δράςθσ ςτθ χϊρα μασ, 

ςτ) τθν ειςιγθςθ προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και 

τον αρμόδιο Υπουργό κάκε αναγκαίασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ και τροποποίθςθσ του 

υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου, όπου απαιτείται, κακϊσ και τθσ λιψθσ των αναγκαίων 

μζτρων για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και 

τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ τουσ, 

η) τθν ειςιγθςθ προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και τον 

αρμόδιο Υπουργό τθσ πρόςκλθςθσ ειδικϊν εμπειρογνωμόνων και επιςτθμόνων οι οποίοι 

αςχολοφνται με τθν ζρευνα ςε κζματα που άπτονται του ςκοποφ τθσ Επιτροπισ με ςκοπό 

τθν τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξι τθσ, 

θ) τθν ειςιγθςθ προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και τον 

αρμόδιο Υπουργό, τθσ ανάκεςθσ μελετϊν και προγραμμάτων, για τθν προϊκθςθ τθσ 

εφαρμογισ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων και του ζργου τθσ Επιτροπισ, τθσ 

οργάνωςθσ ι ςυμμετοχισ ςε ςεμινάρια, προγράμματα, διαλζξεισ ι δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ για 

τθν ενθμζρωςθ, τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ των αρχϊν και εφαρμογϊν των Ρράςινων 

Δθμόςιων Συμβάςεων. 

Θ Διυπουργικι Επιτροπι για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ςυςτάκθκε ςτισ 03/02/2012 με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.  

Τζλοσ, με το Άρκρο 7 τθσ ΥΑ Δ6/Β/14826/17.6.2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα» 

κακίςταται υποχρεωτικι θ ενεργειακι ςιμανςθ και θ πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των ςυςκευϊν που προμθκεφεται το Δθμόςιο. 
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ΜΖΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΣΤΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΜΑ  

ΒΑΣΛΚΆ ΜΖΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΙΣ ΡΟΥ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΜΗΟΥΝ ΤΟ ΚΖΜΑ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ 

ΣΤΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΜΑ  

Στον Ρίνακα 21 ςυνοψίηονται τα μζτρα που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςτθ βιομθχανία.  

Πίνακασ 21: Μζτρα πολιτικισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθ βιομθχανία. 

No Τίτλοσ του μζτρου   Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

Β1 Μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων 

ςε Β.Ε.ΡΕ. και Επιχειρθματικά 

Ράρκα 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2013 

Β2 Καινοτόμα Επιχειρθματικότθτα, 

Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, 

Τρόφιμα, Ροτά 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2011 

Β3 Ρράςινθ Επιχείρθςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2010 

Β4 Υποςτιριξθ για τθ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε 

μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ Από το 2015 
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Τίτλοσ Μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων ςε Β.Ε.ΡΕ. και Επιχειρθματικά Ράρκα 

Κωδικόσ Μζτρου Β1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2013 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Στόχοσ του Ρρογράμματοσ «Μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων ςε Β.Ε.ΡΕ. και Επιχειρθματικά Ράρκα» 

είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςα από τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ, για τισ 

επιχειριςεισ που κα μετεγκαταςτακοφν δεδομζνου ότι κα λειτουργοφν ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ, 

κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ των οχλιςεων που δθμιουργοφν και των προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν οι εγκατεςτθμζνεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ εντόσ αςτικοφ ιςτοφ ι ςε άλλεσ 

ακατάλλθλεσ περιοχζσ ι ςε περιοχζσ όπου επιβάλλεται θ απομάκρυνςι τουσ. 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ περιλαμβάνουν τθν αειφόρο διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων 

και του φυςικοφ κάλλουσ, τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τθν 

ενίςχυςθ των δομϊν  ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν 

υποδοχισ επιχειριςεων, τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε φορείσ με υψθλό 

κόςτοσ λειτουργίασ και τθ δθμιουργία προχποκζςεων για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν υφιςτάμενεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ 

ξεκίνθςαν τθ δραςτθριότθτα τουσ πριν τθν 1/1/2009. Για το παρόν πρόγραμμα ωσ υφιςτάμενεσ 

μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ ορίηονται αυτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τρία χρόνια 

λειτουργίασ. 

Επίςθσ, οι επιχειριςεισ κα πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει κφκλο εργαςιϊν άνω των 30 χιλ. € κατά 

το τελευταίο οικονομικό ζτοσ 2012 (χριςθ 2011) ι άνω των 100 χιλ. € ακροιςτικά κατά τα τελευταία 

τρία οικονομικά ζτθ. 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   
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Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Υφιςτάμενεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το πρόγραμμα δφναται να χρθματοδοτιςει επεμβάςεισ που ζχουν ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

(μόνωςθ κτιριακοφ κ

ενζργειασ, καυςτιρεσ και λζβθτεσ υψθλισ απόδοςθσ, ανάκτθςθ κερμότθτασ από καυςαζρια κ.λ.π.). 

Επίςθσ, επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ ιδιοπαραγωγισ ενζργειασ από 

ΑΡΕ και υποκατάςταςθσ καυςίμων με φυςικό αζριο ι LPG. Ειδικότερα προβλζπεται θ 

χρθματοδότθςθ: 

 Καυςτιρων και λεβιτων υψθλισ απόδοςθσ 

 Εξοπλιςμοφ υποκατάςταςθσ πετρελαίου με φυςικό αζριο ι LPG 

 Εξοπλιςμοφ ανάκτθςθσ κερμότθτασ από καυςαζρια λεβιτων, απορριπτόμενο αζρα μονάδων 

διαχείριςθσ αζρα, ςυμπυκνωτι του ψφκτθ κ.α. 

 Εξοπλιςμοφ υποκατάςταςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι άλλων ςυμβατικϊν καυςίμων με φυςικό 

αζριο ι LPG 

 Εξοπλιςμοφ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ ςυμπαραγωγισ κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ 

 Εξοπλιςμοφ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων ΑΡΕ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Εξοπλιςμοφ εγκατάςταςθσ ςυνδυαςμζνων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ι και ψφξθσ με 

αξιοποίθςθ θλιακϊν ςυςτθμάτων και βιομάηασ για κάλυψθ ιδίων αναγκϊν 

 Εξοπλιςμοφ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ καφςθσ βιομάηασ για κάλυψθ κερμικϊν αναγκϊν 

 Εξοπλιςμοφ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ κτιρίων (BEMS) 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ προγράμματοσ: 10 εκατ. € 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα φψουσ επζνδυςθσ μεταξφ 30 χιλ. € ζωσ και 400 χιλ. 
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€. Το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για όλεσ τισ δαπάνεσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 50% για 

όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. 

Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 15/4/2013-31/5/2013 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Διεφκυνςθ Αδειοδότθςθσ Επιχειριςεων και Επιχειρθματικϊν Ράρκων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ενδιάμεςοσ Φορζασ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΡΑΕ) 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 130   

 

Τίτλοσ Καινοτόμα Επιχειρθματικότθτα, Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, Τρόφιμα, Ροτά 

Κωδικόσ Μζτρου Β2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχειρθματικά δάνεια με ευνοϊκοφσ όρουσ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Καινοτόμα Επιχειρθματικότθτα, Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, Τρόφιμα, Ροτά», αφορά 

τθν ενίςχυςθ επενδφςεων που προωκοφν τθν καινοτομία ι/και βελτιϊνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα 

επιχειριςεων ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που ζχουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, επενδφςεων 

καινοτομικοφ χαρακτιρα από τεχνολογικά προθγμζνεσ επιχειριςεισ του πρωτογενοφσ και 

δευτερογενοφσ τομζα, επενδφςεων από επιχειριςεισ δεφτερθσ μεταποίθςθσ ειδϊν διατροφισ, ιδίωσ 

των βιολογικϊν, αυτϊν που χαρακτθρίηονται ονομαςίασ προελεφςεωσ και αυτϊν που αποτελοφν 

χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα και επιχειρθματικϊν ςχεδίων του τομζα εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

Επιλζξιμεσ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα είναι οι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, 

ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ, ι το Ραράρτθμα Λ του ΕΚ 800/2008 

(L214/3/09.08.2008), που λειτουργοφν νομίμωσ ςτθν Ελλάδα, πλθν των ειδικϊν περιπτϊςεων που 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ. 

Οι όροι δανειςμοφ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:  

 Φψοσ δανείου: από 50.000 € ζωσ 500.000 € 

 Διάρκεια δανείου: από 5 ζωσ 10 ζτθ με δυνατότθτα ζντοκθσ περιόδου χάριτοσ ζωσ 2 ζτθ 

 Ετιςιο επιτόκιο: ςτακερό ςε όλθ τθ διάρκεια του δανείου και ίςο με 4,53% 

 Ειςφορά του Ν.128/75: 0,60% 

Διαχειριςτικό κόςτοσ: 150 € 
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Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Ρρωτογενισ και δευτερογενισ τομζασ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Το πρόγραμμα «Καινοτόμα Επιχειρθματικότθτα, Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, Τρόφιμα, Ροτά» 

χρθματοδοτεί μεταξφ άλλων τθν αγορά και εγκατάςταςθ καινοφργιων ςφγχρονων μθχανθμάτων και 

λοιποφ εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων, ιδίωσ φιλικϊν ςτο περιβάλλον, που ζχουν μειωμζνθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ και ενςωματϊνουν ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ αυτοματιςμοφ και ελζγχου 

ποιότθτασ. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και το Ελλθνικό Δθμόςιο. Το ποςό που αποτελεί το κεφάλαιο του 

Ταμείου Δανειοδοτιςεων ανζρχεται ςε 150 εκατ. €. Θ ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ωσ διαχειρίςτρια του Ταμείου 

Επιχειρθματικότθτασ κα καταβάλλει ςυνολικά ποςό 50 εκατ. € και θ Τράπεηα θ οποία προζκυψε από 

δθμόςιο διαγωνιςμό για τθν από κοινοφ χοριγθςθ ανακυκλοφμενων δανείων κα καταβάλει ποςό 

100 εκατ. €. 

Ζναρξθ περιόδου υποβολισ: 30/12/2011 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και Τράπεηα 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ανάπτυξθσ  και Ανταγωνιςτικότθτασ 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   
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Τίτλοσ Ρράςινθ Επιχείρθςθ 

Κωδικόσ Μζτρου Β3 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Το πρόγραμμα «Ρράςινθ Επιχείρθςθ» αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία των προχποκζςεων ενςωμάτωςθσ 

τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων προκειμζνου να κάνουν 

παρεμβάςεισ ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι θ μείωςθ του ενεργειακοφ και κυρίωσ του 

περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, θ ανάπτυξθ και διάκεςθ ςτθν αγορά 

«πράςινων» προϊόντων και υπθρεςιϊν, θ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ και κοινωνικοφ προφίλ των 

επιχειριςεων και θ μείωςθ του ελλείμματοσ κοινωνικισ αποδοχισ για τθ μεταποιθτικι 

δραςτθριότθτα. 

Στο πρόγραμμα μποροφν να υποβάλλουν από μια πρόταςθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν που δρουν 

υποςτθρικτικά ςε αυτζσ. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Υφιςτάμενεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που δρουν 

υποςτθρικτικά ςε αυτζσ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι 

των μζτρων 

Στο πρόγραμμα «Ρράςινθ Επιχείρθςθ» μποροφν να χρθματοδοτθκοφν παρεμβάςεισ ανάκτθςθσ και 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και φδατοσ. Ενδεικτικά αναφζρονται: 
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εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτθμάτων ανάκτθςθσ/εξοικονόμθςθσ ι/και υποκατάςταςθσ 

ςυμβατικισ ενζργειασ και φδατοσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

 Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ και κτιριακζσ παρεμβάςεισ μικρισ κλίμακασ για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ/κερμότθτασ/φδατοσ 

 Εγκατάςταςθ μικρισ κλίμακασ Α.Ρ.Ε. για ιδία κατανάλωςθ 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ προγράμματοσ: 30 εκατ. € 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα φψουσ επζνδυςθσ μεταξφ 30 χιλ. € και 200 χιλ. €. Το 

ποςοςτό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κακορίηεται από τον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

Ρερίοδοσ υποβολισ αιτιςεων: 25/05/2010-18/06/2010 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Διεφκυνςθ Αδειοδότθςθσ Επιχειριςεων και Επιχειρθματικϊν Ράρκων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Ενδιάμεςοσ Φορζασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΡΑΕ)) 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  
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Τίτλοσ Υποςτιριξθ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ 

Κωδικόσ Μζτρου Β4 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2015 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Στόχοσ του μζτρου «Υποςτιριξθ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ» αποτελεί θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, θ 

μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ και θ ςυνεπαγόμενθ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, κακϊσ 

και ο περιοριςμόσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ που προκαλοφνται από τθν αλόγιςτθ 

χριςθ τθσ ενζργειασ. 

Τα είδθ ενιςχφςεων κα αφοροφν είτε ςε επιδότθςθ κεφαλαίου για τθν υλοποίθςθ επεμβάςεων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ι επιδότθςθ επιτοκίου για χοριγθςθ δανείων, ι παροχι εγγυιςεων για τθ 

λιψθ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ, ι ςυνδυαςμόσ των παραπάνω. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν υποςτιριξθ ΜΜΕ. 

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Υφιςτάμενεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο δφναται να χρθματοδοτιςει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

 Εκπόνθςθ ενεργειακοφ ελζγχου και υλοποίθςθ ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων (benchmarking) 

 Εκςυγχρονιςμόσ του εξοπλιςμοφ, αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων και εγκατάςταςθ νζων 

τεχνολογιϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ  



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 135   

 

 

 Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ εργαηομζνων 

 Εφαρμογι προτφπων και μθχανιςμϊν ελζγχου τθσ αγοράσ 

 Ριςτοποίθςθ, ζλεγχοσ ποιότθτασ υλικϊν, διατάξεων και διαδικαςιϊν, διακρίβωςθ 

εργαςτθρίων 

 Ριςτοποίθςθ εμπειρογνωμόνων και ανάπτυξθ μθτρϊων ενεργειακϊν ελεγκτϊν 

 Ανάπτυξθ, προτυποποίθςθ, ςχεδιαςμόσ, επίδειξθ, δοκιμι και προϊκθςθ νζου εξοπλιςμοφ και 

νζων υλικϊν 

 Εκπαίδευςθ-κατάρτιςθ του προςωπικοφ των δθμόςιων υπθρεςιϊν που κα χειρίηονται τα 

κζματα των ελζγχων τθσ αγοράσ, τθσ προτυποποίθςθσ κτλ. 

 Ενίςχυςθ των Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ επεμβάςεων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ex-post αξιολόγθςθ και αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων κάκε 

χρθματοδοτοφμενθσ δράςθσ, ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ αναδόχου 

επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςτθν περιοδικι ex-post αξιολόγθςθ ςυνολικά του μζτρου και διατφπωςθ 

προτάςεων βελτίωςθσ του. 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ μζτρου: 20 εκατ. € 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ και Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ - Υπουργείο Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ 
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ΜΖΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΖΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΪΝ  

ΒΑΣΛΚΆ ΜΖΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΙΣ ΡΟΥ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΜΗΟΥΝ ΤΟ ΚΖΜΑ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΖΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΪΝ  

Στον Ρίνακα 22 παρατίκενται τα μζτρα πολιτικισ τα οποία εφαρμόςτθκαν με ςτόχο τθ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ επιβατικζσ και εμπορευματικζσ μεταφορζσ και τθ μετάβαςθ 

προσ πιο βιϊςιμα μζςα μεταφοράσ. 

 

Ρίνακασ 22: Μζτρα πολιτικισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον τομζα των 

μεταφορϊν. 

No Τίτλοσ του μζτρου   Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

Μ1 Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ 

των Μζςων Μαηικισ 

Μεταφοράσ ΜΜΜ 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ 

επιβατικζσ μεταφορζσ 

Από το 2008 

Μ2 Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα 

των μεταφορϊν 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

του τομζα 

Από το 2006 

Μ3 Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ 

κινθτικότθτασ (urban mobility 

plans 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

ςτισ οδικζσ μεταφορζσ 

Από το 2011 

Μ4 Ρροϊκθςθ τθσ Οικονομικισ, 

Οικολογικισ και Αςφαλοφσ 

Οδιγθςθσ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

του τομζα 

Από το 2008 

Μ5 Κίνθτρα αντικατάςταςθσ Λ.Χ. 

οχθμάτων και προϊκθςθσ 

ενεργειακά αποδοτικϊν 

οχθμάτων (Φ.Α., βιοκαφςιμα, 

υβριδικά) 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ 

επιβατικζσ μεταφορζσ 

Από το 2009 

Μ6 Οικολογικι Σιμανςθ – 

Ενεργειακι Ετικζτα ςτα 

Επιβατικά Οχιματα 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2009 

Μ7 Υποχρεωτικι ποςόςτωςθ με 

ενεργειακά αποδοτικότερα 

οχιματα ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ ι οργανιςμοφσ 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2012 

Μ8 Σφνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων 

με τθν ενεργειακι απόδοςθ και 

τισ εκπομπζσ CO2 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2010 

Μ9 Αντικατάςταςθ παλαιϊν 

ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2010 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 137   

No Τίτλοσ του μζτρου   Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

και ιδιωτικοφ τομζα 

Μ10 Αντικατάςταςθ παλαιϊν 

επιβατικϊν οχθμάτων 

ιδιωτικοφ τομζα 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2010 

Μ11 Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ-

υγραεριοκίνθςθσ επιβατικϊν 

οχθμάτων 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2011 

Μ12 Θλεκτροκίνθςθ οχθμάτων και 

ςτακμοί επαναφόρτιςθσ 

θλεκτρικϊν οχθμάτων 

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ 

μεταφορζσ 

Από το 2014 
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Τίτλοσ Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ ΜΜΜ 

Κωδικόσ Μζτρου Μ1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Μθχανιςμόσ Βελτίωςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2008 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ πολιτϊν που χρθςιμοποιοφν ΜΜΜ για τισ μεταφορζσ 

τουσ. 

Αφορά τθ διευκόλυνςθ του ζργου των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ με ςτόχο τθν αφξθςθ του 

μεριδίου τθσ επιβατικισ ηιτθςθσ ςε μζςα ςτακερισ τροχιάσ και οδικά μζςα. 

Στόχοσ είναι θ αφξθςθ του ποςοςτοφ μετακινοφμενου πλθκυςμοφ με ΜΜΜ από 26,6% το 20081 ςτο 

35% το 2016. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ απαιτείται θ εφαρμογι τεκμθριωμζνου 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων που κα επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του μζτρου.  

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ ςε ςυγκοινωνιακά κζματα 

 Κεντρικι διοίκθςθ  

 Τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

 Φορείσ διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου 

 Ευρφ κοινό (ωσ αποδζκτθσ του αποτελζςματοσ) 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

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

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Ρολλζσ από τισ δράςεισ του μζτρου ζχουν ολοκλθρωκεί ςτθν περιοχι τθσ πρωτεφουςασ και 

αφοροφν: 

 Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ διαδρομϊν των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ. 

 Σφνδεςθ νζων διαδρομϊν με τισ υφιςτάμενεσ. 

 Δθμιουργία οργανωμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ κοντά ςε αφετθρίεσ λεωφορείων και ςτακμοφσ 

μετρό. 

 Συςτιματα πλθροφόρθςθσ επιβατικοφ κοινοφ. 

Οι ακόλουκεσ δράςεισ βρίςκονται ςτο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ για το ςφνολο των αςτικϊν κζντρων τθσ 

χϊρασ που αντιμετωπίηουν οργανωτικό πλαίςιο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ΜΜΜ.   

 Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ΜΜΜ με τθν εφαρμογι ζξυπνων ςυςτθμάτων ελζγχου και 

διαχείριςθσ των μεταφορικϊν δικτφων. 

 Διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ και λειτουργικότθτασ των υπαρχόντων μεταφορικϊν δικτφων (δθλ. 

μεταξφ διαφορετικϊν μζςων και διαφορετικϊν γεωγραφικϊν περιοχϊν).  

 Ζξυπνα ςυςτιματα χρζωςθσ/ ακφρωςθσ ειςιτθρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα ΜΜΜ με ςκοπό τθν αφξθςθ του 

μεριδίου τουσ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ 

 

Επιπρόςκετα, μζςω του προγράμματοσ Εξοικονομϊ (Μζτρο ΔΜ3), Άξονασ 3, Δράςθ 3.3, δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ ΟΤΑ που αποδεδειγμζνα τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ αναμόρφωςθσ του 

ςυςτιματοσ των ΜΜΜ, να ςυμπεριλάβουν ςυγκοινωνιακζσ μελζτεσ ωσ επιλζξιμθ δράςθ. Το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βρίςκεται ςτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι των υποψθφίων προσ 

χρθματοδότθςθ διμων. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

- 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Φορείσ διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου 
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Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν, 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
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Τίτλοσ Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν 

Κωδικόσ Μζτρου Μ2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία μζτρου Μθχανιςμοί Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2006 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ των επιβατικϊν οχθμάτων και των Μζςων 

Μαηικισ Μεταφοράσ ΜΜΜ, με επακόλουκο αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αςφάλεια 

ςτισ μεταφορζσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επιπλζον, θ καταςκευι κατάλλθλων υποδομϊν 

ενιςχφει τισ εναλλακτικζσ μορφζσ μετακίνθςθσ (πεηοπορία, ποδθλαςία κλπ). Θ αφξθςθ χριςθσ 

μζςων ςτακερισ τροχιάσ ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό χριςθσ των ΛΧ και ταυτόχρονα ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Κατθγορία τελικισ χριςθσ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ του τομζα 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Κεντρικι Διοίκθςθ  

 Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Ευρφ Κοινό 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ «Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ» 2000-2008, μια ςειρά 

ζργων υποδομισ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί και παραδοκεί ςυμβάλλοντασ ςτον ενδιάμεςο ςτόχο 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το 2010. Αυτά αφοροφν: 

 Επεκτάςεισ Μετρό ςτθν Ακινα 

 Επζκταςθ του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ 

 Νζοι οδικοί εκνικοί και περιφερειακοί άξονεσ 
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Ραράλλθλα, ςε επίπεδο πρωτοβουλίασ Διμων ςε όλθ τθν επικράτεια, ζχουν υλοποιθκεί δράςεισ 

που αφοροφν: 

 Τθν καταςκευι δρόμων  ιπιασ κυκλοφορίασ  

 Τθν καταςκευι πεηόδρομων και οδοςτρωμάτων για ποδθλάτεσ 

 Οδοφωτιςμό με χριςθ ΑΡΕ 

 

Δράςεισ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και θ υλοποίθςι τουσ πρόκειται να υλοποιθκεί μζχρι το 2016 

αφοροφν: 

 Δθμιουργία νζων υποδομϊν (βελτίωςθ δρόμων, δθμιουργία νζων λεωφορειολωρίδων, 

εγκατάςταςθ ζξυπνων ςυςτθμάτων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ για τα ΜΜΜ, εκςυγχρονιςμόσ 

και επζκταςθ ςιδθροδρομικοφ δικτφου κλπ.) 

 Νζο Μετρό Κεςςαλονίκθσ 

 Εγκατάςταςθ ΑΡΕ ςε απομακρυςμζνα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ (ςτάςεισ, εκδοτιρια, ςτακμαρχεία 

κτλ) αςτικϊν και δθμοτικϊν ςυγκοινωνιϊν με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

ΕΣΡΑ: 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ», 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» 

Φορζασ Υλοποίθςθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ» 

ΕΥΔ ΕΡΡΕΑΑ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν 

& Δικτφων, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
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Τίτλοσ Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ (urban mobility plans) 

Κωδικόσ Μζτρου Μ3 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία μζτρου Κανονιςτικό  

Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ και ςυμπράξεισ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ, τθσ αςφάλειασ μετακίνθςθσ, ο περιοριςμόσ τθσ 

μεμονωμζνθσ χριςθσ Λ.Χ. και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

Κατθγορία τελικισ χριςθσ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Κεντρικι διοίκθςθ  

 Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Νοςοκομεία, ςχολεία και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 Εταιρείεσ 

 Εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ  

 Λδιοκτιτεσ χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Ευρφ κοινό 

Ρεριοχι εφαρμογισ Αςτικά κζντρα ςε όλθ τθν χϊρα 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Εφαρμογι ςε μεγάλουσ διμουσ Ακινα, Κεςςαλονίκθ και άλλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ. 

Δράςεισ: 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ Λ.Χ. (car-sharing). 

Το car-sharing είναι ζνα επιτυχθμζνο μζτρο που ζχει εφαρμοςτεί ςε Ευρωπαϊκζσ πόλεισ 

(Βαρκελϊνθ, Βρζμθ κλπ) και λειτουργεί με φορείσ ι εταιρικά ςχιματα που διακζτουν ικανό ςτόλο 

οχθμάτων ςε μζλθ / πελάτεσ για τθ μετακίνθςθ τουσ μεταξφ ςυγκεκριμζνων ςτακμϊν αφετθρίασ και 
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ςτάκμευςθσ. Τα κόςτθ τθσ αγοράσ, λειτουργίασ διαχείριςθσ, ςυντιρθςθσ του ςτόλου επιβαρφνουν 

τον φορζα ι τθν εταιρεία car sharing ενϊ ο πελάτθσ/μζλοσ χρεϊνεται ανάλογα με το χρόνο χριςθσ 

και τθ χιλιομετρικι απόςταςθ. Στθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ακινα εφαρμόηεται πιλοτικά 

από το ΚΑΡΕ ςε ςυνεργαςία με ιδιωτικι εταιρεία ενοικίαςθσ οχθμάτων από τισ αρχζσ του 2011.  

 Ρροϊκθςθ πεηοπορίασ και ποδθλαςίασ  

(Ελλθνικζσ πόλεισ με δίκτυο ποδθλατοδρόμων Καρδίτςα, Τρίκαλα, Κεςςαλονίκθ) και ςχεδιάηονται 

να αναπτυχκοφν αρκετζσ δεκάδεσ χλμ ςτθν Ακινα και άλλεσ πόλεισ και νθςιά τθσ χϊρασ 

Στθν Ακινα ζχει δοκεί θ δυνατότατα ελεφκερθσ μετακίνθςθσ ποδθλάτων ςτα ΤΑΜ και ςτον ΘΣΑΡ. 

 Ανάπτυξθ ςχεδίων κινθτικότθτασ ςε μεγάλεσ εταιρείεσ, ςχολεία, ςθμεία τουριςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ, νοςοκομεία, χϊρουσ εκδθλϊςεων κλπ  

Θ ανάπτυξθ ςχεδίων μετακίνθςθσ αφορά δράςεισ αποφυγισ τθσ μεμονωμζνθσ χριςθσ Λ.Χ., από 

ικανό αρικμό μετακινοφμενων που ζχουν τον ίδιο προοριςμό ςε κακοριςμζνο χρόνο, π.χ. δωρεάν 

ειςιτιρια για μετακίνθςθ από και προσ το χϊρο εργαςίασ με χριςθ ΜΜΜ, υπθρεςιακά λεωφορεία, 

προςβαςιμότθτα ςε ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ, ομαδικι χριςθ αυτοκινιτου. 

Ρροβλζπεται θ ςταδιακι εφαρμογι με επιδεικτικζσ πιλοτικζσ δράςεισ που κα αποτελζςουν 

παράδειγμα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και ςε άλλεσ περιοχζσ 

Ραράλλθλα, μζςω του προγράμματοσ Εξοικονομϊ (Μζτρο ΔΜ3), Άξονασ 3, Δράςθ 3.2, θ μελζτθ 

αςτικισ κινθτικότθτασ είναι επιλζξιμθ παρζμβαςθ.  

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Ρροτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ: 100.000.000 €/ζτοσ. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ - 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & 

Δικτφων, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
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Τίτλοσ Ρροϊκθςθ τθσ Οικονομικισ, Οικολογικισ και Αςφαλοφσ Οδιγθςθσ 

Κωδικόσ Μζτρου Μ4 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Κανονιςτικό  

Ενθμζρωςθ  

Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ:2008 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Το Eco-Driving είναι ζνασ νζοσ τρόποσ οδιγθςθσ που ςυνδυάηει απλζσ τεχνικζσ οδιγθςθσ με 

κανόνεσ ςυντιρθςθσ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 5-20% εξοικονόμθςθ καυςίμου, μείωςθ 

εκπομπϊν ρφπων, μείωςθ θχορφπανςθσ, μείωςθ ατυχθμάτων.  

Τελικι Χριςθ Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ του τομζα 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Εκπαιδευτζσ οδιγθςθσ  

 Επαγγελματίεσ οδθγοί  

 Οδθγοί Λ.Χ. 

 Διαχειριςτζσ ςτόλου οχθμάτων 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το ΚΑΡΕ, ωσ φορζασ υλοποίθςθσ του μζτρου, ζχει υλοποιιςει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

1. Ενθμερωτικι καμπάνια 

- Δθμιουργία Λςτοςελίδασ τθσ Εκνικισ Καμπάνιασ www.ecodriving.gr 

- Ζκδοςθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ ενθμερωτικοφ  και εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

- Διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε πλικοσ εκδθλϊςεων προϊκθςθσ τθσ Οικονομικισ-

Οικολογικισ Οδιγθςθσ 

- Ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν εργαλείων 

2. Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν οδθγϊν 

http://www.ecodriving.gr/
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Ριλοτικζσ δράςεισ εκπαίδευςθσ ζχουν υλοποιθκεί και αφοροφν όλουσ τουσ τφπουσ οχθμάτων ςε 

φορείσ εκτζλεςθσ και διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου του δθμοςίου, ευρφτερου δθμοςίου και 

ιδιωτικοφ τομζα.  

Ραράλλθλα, ςτο Ν.3855/2010 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι 

χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 8, παρ. 3.δ προβλζπεται θ εφαρμογι 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ-οικολογικισ οδιγθςθσ ςτουσ 

οδθγοφσ των οχθμάτων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα. 

3. Ενςωμάτωςθ του Eco-driving ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ 

οδιγθςθσ 

Από το 2009 οι βαςικζσ αρχζσ τθσ Οικονομικισ-Οικολογικισ οδιγθςθσ ζχουν προςτεκεί ςτα νζα 

εγχειρίδια κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ των υποψθφίων οδθγϊν. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ 

προτυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν οδθγϊν και θ ολοκλθρωμζνθ 

ειςαγωγι τθσ οικονομικισ οικολογικισ οδιγθςθσ ςτθ διαδικαςία κεωρθτικισ και πρακτικισ 

εκπαίδευςθσ των υποψθφίων οδθγϊν, κακϊσ και ςτθν επανεκπαίδευςθ επαγγελματιϊν οδθγϊν.  

4. Εκπαίδευςθ οδθγϊν Λ.Χ. μζςω ςεμιναρίων 

Ρρόκειται να εφαρμοςτεί ςε ευρεία κλίμακα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενςωμάτωςθ του Eco-

driving ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ.   

Θ εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ-οικολογικισ 

οδιγθςθσ ςτουσ οδθγοφσ των οχθμάτων ςε επίπεδο Διμων, προδιαγράφεται επίςθσ ςτο 

πρόγραμμα «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ» ςτον Άξονα 5. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, ΚΑΡΕ, Σχολζσ Οδιγθςθσ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων 
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Τίτλοσ Κίνθτρα αντικατάςταςθσ Ι.Χ. οχθμάτων και προϊκθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων 

(βιοκαφςιμα, υβριδικά) 

Κωδικόσ Μζτρου Μ5 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Οικονομικά κίνθτρα 

Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2009 

Λιξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Σκοπόσ του μζτρου είναι θ παροχι οικονομικϊν και φορολογικϊν κινιτρων για τθν αντικατάςταςθ 

των παλαιϊν ενεργοβόρων Λ.Χ. οχθμάτων, με καινοφργια νζασ τεχνολογίασ και θ προϊκθςθ των 

ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων .   

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ επιβατικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ  Κεντρικι Διοίκθςθ 

 Σχεδιαςτζσ Ρολιτικισ 

 Λδιοκτιτεσ Λ.Χ. 

 Ταξί 

 Ελαφριά οχιματα (LDV) < 3,5τόνων 

 Οχιματα με άδεια κυκλοφορίασ μζχρι και 31.12.1998 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Με τθν Ρ.Ν.Ρ. 16.9.2009/2 «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ», δίνονται 

τα ακόλουκα οικονομικά κίνθτρα: 

 Φορολογικά κίνθτρα για οχιματα εναλλακτικισ τεχνολογίασ  (φυςικό αζριο, υβριδικά) ι 

βελτιωμζνων προδιαγραφϊν κινθτιρα (EuroVΛ) (Άρκρο 2, παρ.1 Α.) 

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

 Οικονομικά κίνθτρα για τθν απόςυρςθ Λ.Χ. αυτοκινιτων (Άρκρο 3, παρ.1, Ρίνακασ 4) 

Ραρζχεται επιδότθςθ για τθν απόςυρςθ των Λ.Χ. οχθμάτων. Το φψοσ τθσ επιδότθςθσ 

διαμορφϊνεται με βάςθ τον κυβιςμό του αποςυρόμενου οχιματοσ. Επιπλζον χρθματοδότθςθ 

δίνεται για τθν αγορά νζου οχιματοσ με κινθτιρα EURO 4 και EURO 5. 

Θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςταμάτθςε ςτισ 3/11/2009 μετά τθν 

απόςυρςθ 140.000 οχθμάτων. 

Το μζτρο τθσ απόςυρςθσ Λ.Χ οχθμάτων επαναφζρεται με τθν ΥΑ ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/11.02.2011 

«Κίνθτρα για τθν αντικατάςταςθ αυτοκινιτων παλαιάσ τεχνολογίασ» (ΦΕΚ Β,246, 11-02-2011). Τα 

καινοφργια επιβατικά αυτοκίνθτα Λ.Χ. κυλινδριςμοφ κινθτιρα μζχρι 2.000 κ.ε. που πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ 1998/69/ΕΚ «Φάςθ Β» ι μεταγενζςτερθσ ι Κανονιςμοφ και 

παραλαμβάνονται προσ αντικατάςταςθ επιβατικϊν αυτοκινιτων Λ.Χ, που αποςφρονται από τθν 

κυκλοφορία για καταςτροφι, απαλλάςςονται από το τζλοσ ταξινόμθςθσ ςε ποςοςτό που εξαρτάται 

από τα κυβικά και τθ φορολογθτζα αξία του νζου αυτοκινιτου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον 

Ν.3899/2010 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ» 

(ΦΕΚ Α, 212, 17-12-2010), Άρκρο 8, παρ. 2 α. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Εκνικοί Ρόροι 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Οικολογικι Σιμανςθ – Ενεργειακι Ετικζτα ςτα Επιβατικά Οχιματα 

Κωδικόσ Μζτρου Μ6 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Ενθμζρωςθ και υποχρεωτικι παροχι πλθροφοριϊν 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Σκοπόσ του μζτρου είναι θ επικράτθςθ οχθμάτων βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με χαμθλζσ 

εκπομπζσ ρφπων. 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ  Εταιρίεσ εμπορίασ οχθμάτων 

 Ρωλθτζσ οχθμάτων 

 Ευρφ κοινό 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό Επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα με τθν ΥΑ 90364/31.01.2002 «Ρρόγραμμα ενθμζρωςθσ 

και παροχισ πλθροφοριϊν προσ τουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τθν οικονομία καυςίμου και τισ 

εκπομπζσ CO2 των προσ εμπορία νζων επιβατθγϊν αυτοκινιτων» (ΦΕΚ Β, 110, 31-01-2002) 

(εναρμόνιςθ με Ευρωπαϊκι Οδθγία 1999/94/ΕΚ). 

Δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα, διότι δεν προβάλλεται κατάλλθλα από τουσ υπευκφνουσ 

πωλθτζσ ςτισ εκκζςεισ αυτοκινιτων, παρόλα αυτά πολλζσ εταιρείεσ προβάλλουν τθν ετικζτα με τισ 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ.  

Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ λιψθσ των ακόλουκων μζτρων για τθν άμεςθ 

εφαρμογι του μζτρου: 

Οδικζσ μεταφορζσ – κυρίωσ επιβατικά Λ.Χ.: 
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Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν ςυνειςφορά τουσ ςτο πρόβλθμα τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ και ςτθν περιβαλλοντικι ρφπανςθ. Ειδικότερα, υλοποίθςθ δράςεων για ςυςτθματικι 

ενθμζρωςθ του κοινοφ με ςτόχο τθν επικράτθςθ οχθμάτων που ζχουν χαμθλότερθ κατανάλωςθ 

καυςίμου και εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ. 

Ρροχπολογιςμόσ και πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Εκνικοί Ρόροι 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Υποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι 

οργανιςμοφσ 

Κωδικόσ Μζτρου Μ7 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Υποδειγματικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2012 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Σκοπόσ του μζτρου είναι θ επικράτθςθ οχθμάτων βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με χαμθλζσ 

εκπομπζσ ρφπων.  

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ  Φορείσ χάραξθσ πολιτικισ 

 Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και Οργανιςμοί 

Ρεριοχι εφαρμογισ Δθμόςιοσ Τομζασ 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ 2000-2006, ζγινε θ προμικεια 600 νζων λεωφορείων 

ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ.   

Με το Ν. 3855/2010, Άρκρο 8, παρ. 3 α & β, κακίςταται υποχρεωτικι θ: 

 Ροςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων 

 Διαδικαςία αντικατάςταςθσ των παλαιϊν μεςαίων και βαρζων οχθμάτων 

 Οριςμόσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ωσ κριτιριο επιλογισ ςτισ προμικειεσ των δθμόςιων 

υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν. 

 

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

δυνατότθτα μετατροπισ βαρζων οχθμάτων για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου, 
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εγκατάςταςθσ Diesel Particle Filter (DPF) ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων καταςκευισ μετά το 1995, 

μετατροπισ βενηινοκίνθτων οχθμάτων δθμοτικϊν ςτόλων ςε οχιματα LPG και μετατροπισ 

βενηινοκίνθτων οχθμάτων δθμοτικϊν ςτόλων ςε οχιματα διπλοφ καυςίμου με φυςικό αζριο. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ 
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Τίτλοσ Σφνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων με τθν ενεργειακι απόδοςθ και τισ εκπομπζσ CO2 

Κωδικόσ Μζτρου Μ8 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Σκοπόσ του μζτρου είναι θ προϊκθςθ οχθμάτων που ζχουν μικρότερθ κατανάλωςθ καυςίμου – 

εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ.  

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Λδιοκτιτεσ οχθμάτων 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Γίνεται πλζον άμεςθ ςφνδεςθ του τελϊν κυκλοφορίασ με τουσ ρφπουσ κάκε οχιματοσ και 

ςυγκεκριμζνα με τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Το ποςό των τελϊν υπολογίηεται ωσ το 

γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχιματοσ επί το εκάςτοτε ποςό κάκε κλίμακασ.  

Από 0 ζωσ 100 γρ.CO2/χλμ. 0  

Από 101 ζωσ 120 γρ.CO2/χλμ. 0,80  

Από 121 ζωσ 140 γρ.CO2/χλμ. 1,00  

Από 141 ζωσ 160 γρ.CO2/χλμ. 1,50  

Από 161 ζωσ 180 γρ.CO2/χλμ. 2,00  

Από 181 ζωσ 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25  

Από 201 ζωσ 250 γρ.CO2/χλμ. 2,50  

Από 251 γρ.CO2/χλμ. και άνω 3,00  
 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν 
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Τίτλοσ Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 

Κωδικόσ Μζτρου Μ9 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα με προδιαγραφζσ 

EURO III με νζα οχιματα προδιαγραφϊν EURO V 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Σφνολο του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ 

τομζα με προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα προδιαγραφϊν EURO V και ςυνίςταται για μεν 

τον ιδιωτικό τομζα ςτθ μερικι ι ολικι απαλλαγι από το ειδικό τζλοσ ταξινόμθςθσ ελαφρϊν 

φορτθγϊν νζασ τεχνολογίασ (μζχρι 2000 κ.ε.) που αγοράηονται ςε αντικατάςταςθ παλαιϊν, τα 

οποία παραδίδονται προσ καταςτροφι (απόςυρςθ) ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ), ενϊ για τον δθμόςιο τομζα ςτθ ςταδιακι 

υποχρεωτικι απόςυρςθ τζτοιων οχθμάτων. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Μεταφορϊν, Υποδομϊν και Δικτφων, Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,  Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, φορείσ του Δθμοςίου και ο ιδιωτικόσ τομζασ 
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Τίτλοσ Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Κωδικόσ Μζτρου Μ10 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2010 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα με προδιαγραφζσ EURO III με νζα 

οχιματα προδιαγραφϊν EURO V 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Λδιωτικόσ τομζασ (ιδιοκτιτεσ επιβατικϊν οχθμάτων) 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα με 

προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα προδιαγραφϊν EURO V και ςυνίςταται ςτθ μερικι ι ολικι 

απαλλαγι από το ειδικό τζλοσ ταξινόμθςθσ επιβατικϊν οχθμάτων νζασ τεχνολογίασ (μζχρι 2000 

κ.ε.) που αγοράηονται ςε αντικατάςταςθ παλαιϊν, τα οποία παραδίδονται προσ καταςτροφι 

(απόςυρςθ) ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ 

(ΟΤΚΗ). 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Μεταφορϊν, Υποδομϊν και Δικτφων, Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και οι ιδιοκτιτεσ επιβατικϊν οχθμάτων 
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Τίτλοσ Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ - υγραεριοκίνθςθσ επιβατικϊν οχθμάτων 

Κωδικόσ Μζτρου Μ11 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ-υγραεριοκίνθςθσ επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ  

Ομάδα ςτόχευςθσ Σφνολο του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο αφορά ςτθν παροχι κινιτρων επιχοριγθςθσ υποδομϊν για τθ διείςδυςθ επιβατικϊν 

οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα, τα οποία κα χρθςιμοποιοφν ωσ καφςιμθ φλθ είτε ςυμπιεςμζνο φυςικό 

αζριο (CNG) είτε υγραζριο (LPG). 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Μεταφορϊν, Υποδομϊν και Δικτφων, Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και οι ιδιοκτιτεσ επιβατικϊν οχθμάτων 
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Τίτλοσ Ηλεκτροκίνθςθ οχθμάτων και ςτακμοί επαναφόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων 

Κωδικόσ Μζτρου Μ12 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Νομοκετικι ρφκμιςθ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζναρξθ: 2014 

Σκοπόσ/ςφντομθ περιγραφι Ρροϊκθςθ τθσ αγοράσ και χριςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων (ΛΧ, δικφκλων, ποδθλάτων και βαρζων 

οχθμάτων) ςε ςυνδυαςμό με τθν καταςκευι ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ οχθμάτων (από ΑΡΕ ι/και 

ςυμβατικοφσ) 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Σφνολο του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και περιγραφι των 

μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Το μζτρο αφορά ςτθν ευνοϊκι φορολόγθςθ και παροχι κινιτρων επιχοριγθςθσ για τθν αγορά 

θλεκτρικϊν οχθμάτων παντόσ τφπου για ιδιϊτεσ οδθγοφσ και δθμόςιουσ φορείσ οι οποίοι 

διαχειρίηονται ςτόλουσ οχθμάτων. Συνδυαςτικά με τθν αγορά οχθμάτων το μζτρο κα περιλαμβάνει 

και τθν επιχοριγθςθ για τθν καταςκευι δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ 

οχθμάτων, τροφοδοτοφμενων κυρίωσ με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ι/και ςυμβατικζσ πθγζσ 

ενζργειασ. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Μεταφορϊν, Υποδομϊν και Δικτφων, Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και οι ιδιοκτιτεσ ιδιωτικϊν και δθμοςίων 

οχθμάτων 
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ΡΟΪΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΣΤΘ ΚΖΜΑΝΣΘ ΚΑΛ ΨΦΞΘ (ΆΚΟ 14)  

ΡΕΛΕΚΤΛΚΙ ΑΞΛΟΛΠΓΘΣΘ  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Άρκρου 14 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, ςυςτάκθκε 

από το Υπουργείο Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ) επιτροπι παρακολοφκθςθσ με 

ςυντονιςτι τθ Διεφκυνςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθ 

Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ και με ςυμμετζχοντα μζρθ 

το ΚΑΡΕ και τθν ομάδα εργαςίασ που ςυγκροτικθκε για τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

με τθν Οδθγία 2012/27/ΕΕ (ΑΔΑ: ΒΛ170-4Μ5). 

Οι εξαιρζςεισ που αφοροφν τθν παρ.6, Άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ 2012/12/ΕΕ κατατζκθκαν ζγκαιρα 

ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Στθν παροφςα χρονικι ςτιγμι είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία 

ενςωμάτωςθσ τθσ Οδθγίασ ςτο Ελλθνικό δίκαιο, με αποτζλεςμα να μθν ζχουν ξεκινιςει ακόμα 

οι διεργαςίεσ για τθ διενζργεια τθσ Ρεριεκτικισ Αξιολόγθςθσ. 

Το κεςμικό πλαίςιο για τθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ κζρμανςθσ και ψφξθσ μζςω τθσ 

αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων τθσ ςυμπαραγωγισ υψθλισ απόδοςθσ και των αποδοτικϊν 

ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ και τθλεψφξθσ είναι ςε ιςχφ. Με το Ν. 3734/2009 «Ρροϊκθςθ τθσ 

ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςοτζρων χριςιμων μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων 

ςχετικϊν με το Υδροθλεκτρικό Ζργο Μεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α, 8, 28-01-2009) 

εναρμονίςτθκε ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 2004/08/ΕΚ. 

Με τθν ΥΑ Δ5-ΘΛ/Γ/Φ1/οικ.15606 & 15641/15.07.2009 (ΦΕΚ Β, 1420, 15-07-2009) κακορίςτθκαν 

οι εναρμονιςμζνεσ τιμζσ αναφοράσ των βακμϊν απόδοςθσ για τθ χωριςτι παραγωγι 

θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ, κακϊσ και οι λεπτομζρειεσ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ςυμπαραγωγι και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ςυμπαραγωγισ. 

Με το Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» απλοποιικθκε θ διαδικαςία 

ζγκριςθσ αδειϊν παραγωγισ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ. 

Ραράλλθλα δίνονται οικονομικά κίνθτρα με επιδότθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται 

από ςτακμοφσ ΣΘΚΥΑ. Ρθγι χρθματοδότθςθσ τθσ επιδότθςθσ αποτελεί το Ειδικό Τζλοσ ΑΡΕ, το 

ΕΣΡΑ και ο επενδυτικόσ νόμοσ 3908/2011 (ΦΕΚ Α, 8, 01-02-2011). 

Θ εφαρμογι τθσ ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.8786/14.05.2010 «Εφαρμογι του Συςτιματοσ Εγγυιςεωσ 

Ρροζλευςθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ και Μθχανιςμοφ Διαςφάλιςισ του» (ΦΕΚ 

Β, 646, 14-05-2010), ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των δικτφων τθλεκζρμανςθσ, κακϊσ δικαίωμα 

ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικοφ ζχουν μόνο οι ςτακμοί ςυμπαραγωγισ που αποδεικνφεται ότι είναι 

υψθλισ αποδοτικότθτασ. 
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Με το ΦΕΚ Α, 889, 22-03-2012, πραγματοποιικθκε τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ Δ5−ΘΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β, 1420, 15-07-2009) περί 

κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ςυμπαραγωγι και τθσ αποδοτικότθτασ ςυμπαραγωγισ και ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν 

αδειοδότθςθ των Μονάδων παραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Συμπαραγωγι και 

Συμπαραγωγι Υψθλισ Αποδοτικότθτασ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Αγορά Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ και το Σφςτθμα Εγγυθμζνων Τιμϊν ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ κακϊσ και τθν αποηθμίωςθ αυτϊν. 

Στον Ρίνακα 23 παρουςιάηονται τα προγράμματα που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ των 

αποδοτικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ. 

Ρίνακασ 23: Μζτρα πολιτικισ για τθν προϊκθςθ των αποδοτικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και 

ψφξθσ. 

No Τίτλοσ του μζτρου   Στοχευόμενθ τελικι χριςθ Ζναρξθ 

ΘΕΜ1 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

ΣΘΚΥΑ με φυςικό αζριο ςε 

νοςοκομεία 

Ρροϊκθςθ των αποδοτικϊν 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και 

ψφξθσ 

Από το 2011 

ΘΕΜ2 Εγκατάςταςθ δικτφων 

τθλεκζρμανςθσ 

Ρροϊκθςθ των αποδοτικϊν 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και 

ψφξθσ 

Από το 2009 
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Τίτλοσ Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΣΗΘΥΑ με φυςικό αζριο ςε νοςοκομεία 

Κωδικόσ Μζτρου ΘΕΜ1 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2011 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Εγκατάςταςθ μονάδων ΣΘΚΥΑ με χριςθ φυςικοφ αερίου ςε νοςοκομεία με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ 

Τελικι Χριςθ Κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ, παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Δθμόςια νοςοκομεία  

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

Μζςω του προγράμματοσ «Ενεργειακι απόδοςθ, ςυμπαραγωγι, διαχείριςθ ενζργειασ» κα 

χρθματοδοτθκοφν ζργα εγκατάςταςθσ μονάδων ΣΘΚΥΑ (Συμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ 

Υψθλισ Αποδοτικότθτασ) ςε ςυνδυαςμό με ςυςτιματα ψφξθσ με χριςθ φυςικοφ αερίου ςε δθμόςια 

νοςοκομεία.  

Οι δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν περιλαμβάνουν: 

α) καταςκευι εγκατάςταςθσ ταυτόχρονθσ παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ υψθλισ 

αποδοτικότθτασ 

β) καταςκευι εγκατάςταςθσ εκμετάλλευςθσ τθσ παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ από ΣΘΚΥΑ ι/και 

ΑΡΕ για παραγωγι ψφξθσ 

γ) απαιτοφμενα ζργα για τθν αςφαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

δ) καταςκευι ςυςτθμάτων υποβοικθςθσ με ΑΡΕ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ 

ε) απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με υφιςτάμενα ςυςτιματα παραγωγισ - διανομισ 
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ςτ) απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με Δίκτυα Κοινισ Ωφελείασ 

η) ςφςτθμα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των ανωτζρω εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ 

θ) υπθρεςίεσ Τεχνικοφ-Ενεργειακοφ Συμβοφλου 

κ) δράςεισ δθμοςιότθτασ 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ: 15 εκατ. € 

Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ  

Φορζασ Υλοποίθςθσ Υπουργείο Υγείασ, Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ΕΣΥ και ΔΕΡΑΝΟΜ ΑΕ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

Μζχρι τον Μάρτιο του 2014, ςυνολικά 5 αιτιςεισ ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα και ο ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ τουσ ανζρχεται ςτα 11,4 εκατ. €. 

Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μονάδων που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα ανζρχεται ςε 7,7 

MW, ενϊ ανάμεςα ςτα προςδοκϊμενα οφζλθ περιλαμβάνονται θ δθμιουργία 84 νζων κζςεων 

εργαςίασ και μείωςθ εκπομπϊν κερμοκθπίου ίςθ με 24,7 kt CO2. Το μζςο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ιςοφται με 35,7%. 
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Τίτλοσ Εγκατάςταςθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ 

Κωδικόσ Μζτρου ΘΕΜ2 

 

Ρεριγραφι 

Κατθγορία Επιχοριγθςθ 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ 

Ζναρξθ: 2009 

Σκοπόσ/ςφντομθ 

περιγραφι 

Για τθν καταςκευι νζων ι τισ επεκτάςεισ υφιςτάμενων δικτφων τθλεκζρμανςθσ προκθρφχκθκαν τα 

προγράμματα: «Δίκτυα Τθλεκζρμανςθσ» και «Τθλεκζρμανςθ Φλϊρινασ». 

Το πρόγραμμα «Δίκτυα Τθλεκζρμανςθσ» απευκυνόταν ςε Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, 

Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ βακμοφ, Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και 

Αποχζτευςθσ και Δθμοτικζσ και διαδθμοτικζσ Επιχειριςεισ Τθλεκζρμανςθσ με ςκοπό τθν υποβολι 

προτάςεων προκειμζνου να ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΕΡΡΕΑΑ. Αντίςτοιχα, 

το πρόγραμμα «Τθλεκζρμανςθ Φλϊρινασ» αφοροφςε αποκλειςτικά τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 

Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Φλϊρινασ. 

Στόχοσ και των δυο προγραμμάτων είναι θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ με τθν 

αξιοποίθςθ τοπικοφ ενεργειακοφ δυναμικοφ, θ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και θ μείωςθ των 

εκπομπϊν των αερίων που προκαλοφν τθν κλιματικι αλλαγι. 

Τελικι Χριςθ Ραραγωγι, μεταφορά και διανομι κερμικισ ενζργειασ 

Ομάδα ςτόχευςθσ Νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν και διαχειρίηονται δίκτυα τθλεκζρμανςθσ  

Ρεριοχι εφαρμογισ Εκνικό επίπεδο και περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

Ρλθροφορίεσ 

υλοποίθςθσ 

Κατάλογοσ και 

περιγραφι των μζτρων 

Μζςω και των δυο προγραμμάτων δφνανται να χρθματοδοτθκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:  

 Αγωγοί Μεταφοράσ - Δίκτυο Διανομισ - Αντλιοςτάςια και ςυνοδευτικζσ εγκαταςτάςεισ 
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εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, λεβιτων, εναλλακτϊν κερμότθτασ 

και κερμικϊν υποςτακμϊν 

 Μεταςκευζσ ΔΕΘ 

 Συνδζςεισ με Δίκτυα Κοινισ Ωφελείασ 

 Δθμοςιότθτα 

 Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Συμβοφλου 

 Αρχαιολογικζσ και ςωςτικζσ εργαςίεσ 

 Απαλλοτριϊςεισ - Δουλείεσ - Αγορζσ Οικοπζδων 

 Διζλευςθ αγωγϊν από δίκτυα του ΟΣΕ 

Ρροχπολογιςμόσ και 

πθγι χρθματοδότθςθσ 

Συνολικι χρθματοδότθςθ προγράμματοσ: «Δίκτυα Τθλεκζρμανςθσ»: 50 εκατ. € 

Συνολικι χρθματοδότθςθ προγράμματοσ: «Τθλεκζρμανςθ Φλϊρινασ»: 82 εκατ. € 

Ρθγι: ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ  

Φορζασ Υλοποίθςθσ Νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν και διαχειρίηονται δίκτυα τθλεκζρμανςθσ, ΕΡΡΕΑΑ 

Επιβλζπουςα Αρχι Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ   

 Αναμενόμενα 

αποτελζςματα 

Μζχρι τον Μάρτιο του 2014, ςυνολικά τρεισ πράξεισ είχαν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «Δίκτυα 

Τθλεκζρμανςθσ» με προχπολογιςμό 34,5 εκατ. € και μια πράξθ ςτο πρόγραμμα «Τθλεκζρμανςθ 

Φλϊρινασ» με προχπολογιςμό 56,7 εκατ. €. 

Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μονάδων για το πρόγραμμα «Δίκτυα Τθλεκζρμανςθσ» ανζρχεται 

ςε 153,61 MW και για το πρόγραμμα «Τθλεκζρμανςθ Φλϊρινασ» ςε 70 MW. Το πρόγραμμα «Δίκτυα 

Τθλεκζρμανςθσ» αναμζνεται να οδθγιςει ςε ποςοςτό μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

μεταξφ 19,3-97,3% και ςτθ δθμιουργία 222 νζων κζςεων εργαςίασ. Αντίςτοιχα το πρόγραμμα 

«Τθλεκζρμανςθ Φλϊρινασ» κα οδθγιςει ςε μείωςθ εκπομπϊν κερμοκθπίου ίςθ με 36,3 kt CO2 

(ποςοςτό μείωςθσ 88%) και ςτθ δθμιουργία 761 νζων κζςεων εργαςίασ. 
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ΕΡΛΜΖΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΛΣ: ΑΝΆΛΥΣΘ ΚΠΣΤΟΥΣ -ΟΦΖΛΟΥΣ ΚΑΛ ΑΡΟΤΕΛΖΣΜΑΤΑ  

Δεν ζχει κακοριςτεί θ διαδικαςία και θ μεκοδολογία ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ ςε επίπεδο 

εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων επιχειριςεων τθλεκζρμανςθσ και άλλων εμπλεκόμενων 

φορζων (παράρτθμα IX, μζροσ 1 τθσ Οδθγίασ). 

 

ΕΡΛΜΖΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΛΣ: ΚΛΤΘΛΑ ΕΞΑΛΖΣΕΩΝ ΑΡΠ ΤΘΝ ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ -ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΛΡΤΟΜΕΝΘΣ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ  

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2013 γνωςτοποιικθκαν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οι εξαιρζςεισ τθσ παρ. 6, 

Άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ 2012/12/ΕΕ. Οι εξαιρζςεισ ςυντάχκθκαν από τθ Διεφκυνςθ 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν 

Ρολιτικϊν και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ), με τθν υποςτιριξθ του ΚΑΡΕ και τθσ ομάδασ εργαςίασ που 

ςυγκροτικθκε για τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2012/27/ΕΕ (ΑΔΑ: 

ΒΛ170-4Μ5), αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από τθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ, τουσ φορείσ 

διαχείριςθσ υφιςτάμενων δικτφων τθλεκζρμανςθσ και τθ ΔΕΘ ΑΕ. 

Τα κριτιρια εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ διενζργειασ ανάλυςθσ κόςτουσ - οφζλουσ για τθν 

αξιοποίθςθ τθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ ςφμφωνα με τισ παρ. 5 και 6 του Άρκρου 14 τθσ 

Οδθγίασ 2012/12/ΕΕ αφοροφν είτε νζεσ εγκαταςτάςεισ είτε υφιςτάμενεσ μονάδεσ που 

ανακαινίηονται ουςιαςτικά, δθλαδι το κόςτοσ ανακαίνιςθσ υπερβαίνει το 50% του κόςτουσ 

επζνδυςθσ για νζα ςυγκρίςιμθ μονάδα.  

Εξαιρζςεισ τησ παρ. 6 του Άρθρου 14 

1. Εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ. 

Εξαιροφνται οι εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ ςε 

περιόδουσ αιχμισ ι τθν παραγωγι εφεδρικισ ενζργειασ που προορίηονται να λειτουργοφν 

λιγότερο από 1500 ϊρεσ ετθςίωσ κατά μζςο όρο για περίοδο πζντε ετϊν. 

2. Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ άνω των 20 ΜW, τθσ παρ. 5 

περ. (γ) και (δ) του Άρκρου 14. 

Σε ότι αφορά τθ ςφνδεςθ τθσ βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ ςε υφιςτάμενο δίκτυο 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ, εξαιροφνται οι εγκαταςτάςεισ των οποίων ο λόγοσ τθσ ετιςιασ 

απορριπτόμενθσ κερμότθτασ ςε GWh, προσ τθν απόςταςθ ςε km από το δίκτυο, είναι 

μικρότεροσ από 1,5. 

Σε ό,τι αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ για τθν κάλυψθ 

οικονομικά αιτιολογθμζνθσ ηιτθςθσ μζςω ςυμπαραγωγισ, δεν ζχουν κακοριςτεί ζωσ τϊρα 

ελάχιςτα όρια για τθν εξαίρεςθ εγκαταςτάςεων. Εκτιμάται όμωσ ότι αυτά κα ζχουν 
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κακοριςτεί μζχρι τισ 31/12/2015 οπότε κα ζχει ολοκλθρωκεί θ περιεκτικι αξιολόγθςθ του 

δυναμικοφ υλοποίθςθσ τθσ ςυμπαραγωγισ υψθλισ απόδοςθσ που απαιτείται από τθν παρ. 

1 του Άρκρου 14. 

Πςο αφορά τισ εξαιρζςεισ βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ άνω των 

20 ΜW από τθν υποχρζωςθ διενζργειασ ανάλυςθσ κόςτουσ - οφζλουσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ 

απορριπτόμενθσ κερμότθτασ με ςφνδεςθ ςε υφιςτάμενο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ, 

απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ ανάλυςθσ κόςτουσ - οφζλουσ οι βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ  κερμικισ ιςχφοσ άνω των 20 ΜW που διακζτουν απορριπτόμενθ κερμότθτα ςε 

χριςιμα επίπεδα κερμοκραςίασ, των οποίων ο λόγοσ τθσ ετιςιασ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ 

ςε GWh ωσ προσ τθν απόςταςθ ςε km από υφιςτάμενο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ είναι 

μικρότεροσ από 1,5. Βαςικι προχπόκεςθ αποτελεί θ επιπλζον ηιτθςθ για κερμότθτα από τα 

δίκτυα τθλεκζρμανςθσ να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από τθν διακζςιμθ απορριπτόμενθ κερμότθτα 

των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. 

Ο λόγοσ αυτόσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ εν δυνάμει 

επενδφςεων ςφνδεςθσ βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων με υπάρχοντα δίκτυα 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επενδφςεων 

χρθςιμοποιείται ο Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ (IRR). Ωσ χρόνοσ ηωισ τθσ 

επζνδυςθσ ορίηονται τα 20 ζτθ, ενϊ ο ελάχιςτοσ επικυμθτόσ Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ για 

τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ τίκεται ςτο 12% λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν.  

Για τον κακοριςμό των χρθματορροϊν τθσ επζνδυςθσ λαμβάνονται ςτοιχεία κόςτουσ ωσ 

ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ τθσ βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ από το υφιςτάμενο δίκτυο 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ και ςτοιχεία εςόδων από τθν πϊλθςθ τθσ διακζςιμθσ 

απορριπτόμενθσ κερμότθτασ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ςτο δίκτυο 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ.  

 

Κόςτοσ επζνδυςησ 

Το μοναδιαίο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςθ του δικτφου μεταφοράσ τθσ απορριπτόμενθσ 

κερμότθτασ από τθν βιομθχανικι εγκατάςταςθ ςτο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ 

ανζρχεται ςε 230 €/m, όπωσ προςδιορίςτθκε από το αντίςτοιχο κόςτοσ ανάπτυξθσ των 

υφιςτάμενων δικτφων τθλεκζρμανςθσ που βρίςκονται ςε λειτουργία. Στο κόςτοσ αυτό 

ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ αγοράσ των αγωγϊν, κακϊσ και το κόςτοσ του ςυνόλου των 

εργαςιϊν που απαιτείται για τθν εγκατάςταςι τουσ. 

Το κόςτοσ επζνδυςθσ των λοιπϊν ςυςτθμάτων/εργαςιϊν (π.χ. μελζτεσ μθχανικοφ, επίβλεψθ, 

αντλιοςτάςια, απρόβλεπτα, κτλ.), εκτιμάται ςτο 8% του ςυνολικοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ του 

δικτφου μεταφοράσ.  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ επζνδυςθσ προκφπτει από τθν ακόλουκθ εξίςωςθ: 
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Ci = Cn+Cr   (1) 

όπου, 

Cn = x*103*230 

Cr = 0,08 Cn 

Άρα, 

Ci = 1,08* x*103*230  (2) 

 

Ππου,  

Ci : Συνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ (€) 

Cn: Κόςτοσ δικτφου μεταφοράσ (€) 

Cr : Κόςτοσ λοιπϊν ςυςτθμάτων/εργαςιϊν (€) 

x : Απόςταςθ από το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ (km) 

 

Ετήςια Έξοδα Συντήρηςησ & Λειτουργίασ 

Λαμβάνονται ωσ ποςοςτό 1% του κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ: 

 

Co&m = 0,01*Ci    (3) 

 

Ετήςια Έςοδα από την πώληςη τησ θερμότητασ 

Ωσ τιμι πϊλθςθσ τθσ παρεχόμενθσ κερμότθτασ ορίηεται το 70% τθσ ελάχιςτθσ ςθμερινισ τιμισ 

πϊλθςθσ των υφιςτάμενων δικτφων τθλεκζρμανςθσ. Σφμφωνα με τα υφιςτάμενα τιμολόγια 

πϊλθςθσ κερμότθτασ ςτουσ καταναλωτζσ από τα Δθμόςια Δίκτυα Τθλεκζρμανςθσ, ωσ ελάχιςτθ 

τιμι πϊλθςθσ καταγράφθκε αυτι των 43 €/MWh. Επομζνωσ, θ τιμι πϊλθςθσ τθσ κερμότθτασ 

υπολογίηεται ςε 30 €/MWh. 

Τα ετιςια ζςοδα από τθν πϊλθςι τθσ κερμότθτασ ανζρχονται ςε: 
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Λ= 30*Qth  (4) 

όπου, 

Λ : Ετιςια ζςοδα (€) 

Qth : Ετιςια Απορριπτόμενθ κερμότθτα (MWh) 

 

Στον Ρίνακα 24 παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά οι χρθματορροζσ τθσ επζνδυςθσ από τθν 

ανάλυςθ που προθγικθκε ωσ ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ (x) και τθσ απορριπτόμενθσ 

κερμότθτασ (Qth). 

Ρίνακασ 24: Χρθματορροζσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ. 

Χρθματορροι Εξίςωςθ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ (€) Ci = 1,08* x*103*230 

Ετιςια Ζξοδα Σ&Λ (€) Co&p = 0,01*Ci 

Ετιςια Ζςοδα (€) Λ= 30*Qth 

 

Από τθν ανάλυςθ μεταβολισ του Εςωτερικοφ Βακμοφ Απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ ωσ ςυνάρτθςθ 

τθσ απόςταςθσ και τθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ, προζκυψε ότι όταν αυξάνεται ο λόγοσ 

απορριπτόμενθ κερμότθτα/απόςταςθ θ επζνδυςθ γίνεται οικονομικά αποδοτικότερθ. Σε κάκε 

μια από τισ εξεταηόμενεσ περιπτϊςεισ εντοπίηεται ο ελάχιςτοσ λόγοσ που εξαςφαλίηει τον 

ελάχιςτο απαιτοφμενο εςωτερικό βακμό απόδοςθσ (IRR=12%) ο οποίοσ αποτελεί το κριτιριο 

εξαίρεςθσ (1,5 GWh/km). 

Θ τιμι που προκφπτει από τθν παραπάνω μεκοδολογικι προςζγγιςθ δφναται να 

επαναπροςδιοριςτεί κατά τθν εκπόνθςθ τθσ περιεκτικισ αξιολόγθςθσ του δυναμικοφ 

αποδοτικισ κζρμανςθσ και ψφξθσ, οπότε και  κα ςυγκεντρωκοφν και κα αξιολογθκοφν τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία για λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ των ςυςτθμάτων. 
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ΜΕΤΑΤΟΡΙ, ΜΕΤΑΦΟΆ,  ΔΛΑΝΟΜΙ ΕΝΖΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΡΠΚΛΣΘ ΣΤΘ ΗΙΤΘΣΘ (ΆΚΟ 

15) 

ΚΛΤΙΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΙΣ  ΑΡΠΔΟΣΘΣ ΣΤΑ ΤΛΜΟΛΠΓΛΑ ΚΑΛ ΤΛΣ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΖΣ ΥΚΜΜΣΕΛΣ 

ΔΛΚΤΦΟΥ  

Τα τιμολόγια χριςθσ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) 

εφαρμόηονται ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ΑΕ υπϋαρικμ. 1017/2012 και διαςφαλίηουν τθν 

κάλυψθ του κόςτουσ εκμετάλλευςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ διανομισ (λειτουργία και 

ςυντιρθςθ), τθν αποπλθρωμι του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και τθν καταβολι εφλογθσ 

απόδοςθσ επί αυτοφ, λαμβανομζνου υπόψθ του κόςτουσ δανειςμοφ, του επιχειρθματικοφ 

κινδφνου και του κόςτουσ κεφαλαίου αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων. Το κζρδοσ τθσ 

δραςτθριότθτασ προζρχεται από τθν απόδοςθ επί του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και τυχόν 

βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν εκμετάλλευςθ του δικτφου (μείωςθ του κόςτουσ 

εκμετάλλευςθσ). Θ ρυκμιςτικι πολιτικι που αςκείται ςιμερα ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ 

επενδφςεων ςτα δίκτυα, προκειμζνου να προάγεται με οικονομικό και αποδοτικό τρόπο θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ αςφάλεια του ενεργειακοφ 

εφοδιαςμοφ και θ προςταςία των καταναλωτϊν. 

Πςο αφορά το φυςικό αζριο, με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και το ρυκμιςτικό πλαίςιο που 

διζπει τθν Ελλθνικι αγορά φυςικοφ αερίου, δεν υπάρχουν κίνθτρα ςτα τιμολόγια χριςθσ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ) που αποβαίνουν ςε βάροσ τθσ ςυνολικισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Αντικζτωσ, βάςει του Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ (Απόφαςθ ΑΕ 526/2013 ΦΕΚ Β, 3131, 09-12-

2013), προβλζπεται θ υποβολι ςε ετιςια βάςθ από τον ΔΕΣΦΑ ςτθ ΑΕ τεκμθριωμζνθσ 

ειςιγθςθσ ςχετικά με τον Συντελεςτι Απωλειϊν Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ (Υγροποιθμζνου Φυςικοφ 

Αερίου). Ο ςυντελεςτισ αυτόσ αποτελεί ςτόχο του ΔΕΣΦΑ για τθ βζλτιςτθ ενεργειακι 

αποδοτικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. Ραράλλθλα, προβλζπεται θ καταβολι τιμιματοσ από τον 

ΔΕΣΦΑ ςτουσ χριςτεσ, εφόςον ο απολογιςτικόσ Συντελεςτισ Απωλειϊν Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ 

ξεπεράςει τον εγκεκριμζνο από τθ ΑΕ. 

Θ εν λόγω διάταξθ δίδει ςτον ΔΕΣΦΑ το οικονομικό κίνθτρο να μειϊςει κατά το δυνατόν τισ 

απϊλειεσ και επομζνωσ να ςυμβάλει ςτθν ενεργειακι αποδοτικότθτα με τθν ζννοια που αυτι 

ορίηεται ςτθν Οδθγία 2012/27/ΕΕ. 

Επιπλζον, βάςει του Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ Βαςικϊν Δραςτθριοτιτων ΕΣΦΑ (Απόφαςθ ΑΕ 

594/2012, ΦΕΚ Β, 2093, 05-07-2012) προβλζπεται ότι θ λειτουργία τθσ μονάδασ ΣΘΚΥΑ ςτον 

τερματικό ςτακμό Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου ςτθ εβυκοφςα, λειτουργεί υπό 

ρυκμιηόμενο κακεςτϊσ. Ειδικότερα, τα ζςοδα από τθν ζγχυςθ τθσ πλεονάηουςασ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτο ΕΣΜΘΕ (Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ) απομειϊνουν τα 

λειτουργικά ζξοδα τθσ εγκατάςταςθσ, οδθγϊντασ ζτςι ςε μείωςθ των χρεϊςεων για τθ χριςθ 

τθσ εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ςε όφελοσ των χρθςτϊν όλου του ΕΣΦΑ. Συνεπϊσ, μπορεί να κεωρθκεί 
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ωσ μια επζνδυςθ με αποκλειςτικό ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

ΔΛΕΥΚΠΛΥΝΣΘ ΚΑΛ ΡΟΪΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΡΠΚΛΣΘΣ ΣΤΘ ΗΙΤΘΣΘ  

Το υφιςτάμενο ρυκμιςτικό πλαίςιο δεν παρεμποδίηει τον Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ Δικτφου 

Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΔΔΘΕ) και τουσ προμθκευτζσ να παρζχουν υπθρεςίεσ ςτα 

πλαίςια των μζτρων απόκριςθσ ςτθ ηιτθςθ, διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ και αποκεντρωμζνθσ 

παραγωγισ. 

Ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν αποκεντρωμζνθ παραγωγι, θ κζςπιςθ του Ειδικοφ Ρρογράμματοσ 

φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε ςτζγεσ κατοικιϊν ι μικρϊν επιχειριςεων, με αποτζλεςμα τθν 

παραγωγι ενζργειασ ςε εγγφτθτα με τθν κατανάλωςθ, αποτελεί μια ευνοϊκι ρφκμιςθ ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ (παράρτθμα XI 2). Επιπλζον, οι επικείμενεσ ρυκμίςεισ 

αναφορικά με τον ςυμψθφιςμό παραγόμενθσ και καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ (net metering) 

ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτοπαραγωγϊν, αναμζνεται να τονϊςουν το ενδιαφζρον καταναλωτϊν για 

αυτοπαραγωγι, ςυμβάλλοντασ ςτθν απόκριςθ τθσ ηιτθςθσ. 

Ρεραιτζρω, για να καταςτεί εφικτι θ δυναμικι τιμολόγθςθ από τουσ προμθκευτζσ ςτα πλαίςια 

ανταπόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ (τιμολόγια ανάλογα με το χρόνο χριςθσ, τιμολόγθςθ ςε πραγματικό 

χρόνο κλπ ) απαιτοφνται κατάλλθλεσ υποδομζσ ζξυπνων μετρθτϊν, οι οποίεσ ωςτόςο ιδθ 

δρομολογοφνται από τθ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ προσ υλοποίθςθ. 

Μζχρι τθν εγκατάςταςθ των ζξυπνων μετρθτϊν είναι δυνατι θ διαχείριςθ τθσ αιχμισ ηιτθςθσ 

με τθν παροχι πολυηωνικοφ τιμολογίου (το γνωςτό «νυχτερινό») προςαρμόηοντασ τισ ϊρεσ 

μειωμζνθσ τιμολόγθςθσ για εξομάλυνςθ τθσ αιχμισ ηιτθςθσ, όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί 

τελευταία μετά τθ ςφνδεςθ πολλϊν φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν ςτο δίκτυο μζςθσ και χαμθλισ 

τάςθσ, με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ για ετεροχρονιςμό των φορτίων 

κατανάλωςθσ. 

 

ΕΞΟΛΚΟΝΠΜΘΣΘ ΡΟΥ ΡΟΚΦΡΤΕΛ ΑΡΠ ΠΛΑ ΤΑ ΜΖΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΦ ΕΦΟΔΛΑΣΜΟΦ  

Θ μείωςθ των τεχνικϊν απωλειϊν του δικτφου, οι οποίεσ αφοροφν κυρίωσ ςτισ απϊλειεσ 

ςιδιρου και χαλκοφ των μεταςχθματιςτϊν και ςτισ απϊλειεσ Joule επί των γραμμϊν διανομισ, 

αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν ενεργειακι απόδοςθ και κατϋεπζκταςθ για τθν 

αποδοτικι λειτουργία των δικτφων διανομισ. Ρρόςφατα θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ υπζβαλε ςτθ ΑΕ τθ 

μελζτθ απωλειϊν, για το δίκτυο Διανομισ του Διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ με αναφορά ςτα 

ζτθ 2011 και 2012, από τθν οποία προκφπτει ότι οι τεχνικζσ απϊλειεσ ςτο Διαςυνδεδεμζνο 

Δίκτυο ανζρχονται ςε ποςοςτό 5,9% επί τθσ ειςερχόμενθσ ςε αυτό ενζργειασ, ποςοςτό που 

κινείται ςτα μζςα επίπεδα των χωρϊν τθσ ΕΕ. Δεδομζνου ότι τα επίπεδα των απωλειϊν 

εξαρτϊνται από τον τρόπο που αναπτφςςεται και λειτουργεί το Δίκτυο Διανομισ ςε ςυνάρτθςθ 

με τθν εξζλιξθ του φορτίου, όςο και από τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται, θ ΔΕΘ ΑΕ 
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παλαιότερα και θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ςιμερα υλοποιοφςαν και υλοποιοφν ςθμαντικζσ επενδφςεισ κατ’ 

ζτοσ (ενιςχφςεισ γραμμϊν, επεκτάςεισ και ανακαινίςεισ δικτφων, επαυξιςεισ υποςτακμϊν και 

δθμιουργία νζων, εγκατάςταςθ πυκνωτϊν επί των γραμμϊν μζςθσ τάςθσ κλπ) με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και τθ ςυνακόλουκθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του 

Δικτφου. Επιπλζον, θ ΔΕΘ ΑΕ ιδθ από το 1983 προμθκεφεται μεταςχθματιςτζσ ΜΤ/ΧΤ 

μειωμζνων εγγυθμζνων απωλειϊν ςιδιρου. 

Σθμαντικό ζργο τθσ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ςιμερα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποτελεί θ ςταδιακι 

κατάργθςθ του παλαιοφ ςυςτιματοσ των 150-22-6,6 kV ςτθν Αττικι και θ μεταφορά του 

φορτίου του ςτο ςφςτθμα 150/20 kV. Το ζργο αυτό αποτελείται από επιμζρουσ ζργα που 

αναμζνονται να ολοκλθρωκοφν ςε οκτϊ χρόνια, ενϊ το κόςτοσ τουσ εκτιμάται ςε 40 εκατ. €. Με 

τθν κατάργθςθ των μεταςχθματιςτϊν 22/6,6 kV και των μεταςχθματιςτϊν 6,6/0,4 kV και τθν 

υποκατάςταςι τουσ από μεταςχθματιςτζσ 150/20 kV και 20/0,4 kV αντιςτοίχωσ, κακϊσ και τθν 

υποκατάςταςθ των γραμμϊν 6,6 kV από γραμμζσ 20 kV, κα επιτευχκεί ςθμαντικι μείωςθ των 

απωλειϊν, λόγω τθσ μεταφοράσ ιςχφοσ υπό υψθλότερθ τάςθ. Ο ςυγκεκριμζνοσ εξοπλιςμόσ 

είναι παλαιόσ με ιδιαίτερα υψθλζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ. 

Στθ ςυνζχεια αναφζρονται ςυνοπτικά ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ με ςτόχο αφενόσ τθν 

αποδοτικότερθ και οικονομικότερθ λειτουργία του δικτφου και αφετζρου τθ διαςφάλιςθ 

ιςόρροπθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν αυτοφ (καταναλωτϊν, παραγωγϊν και προμθκευτϊν). 

• Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ διανομισ ςτθν Αττικι. Ρεριλαμβάνει νζο κζντρο 

ελζγχου και ςυλλογι δεδομζνων (SCADA), τα οποία αποκθκεφονται και είναι διακζςιμα ςε 

εφαρμογζσ διαχείριςθσ Δικτφου (DMS). Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ξεκίνθςε και 

υλοποιείται από το 2010 με χρονικό ορίηοντα ολοκλιρωςθσ το 2017 και πρόκειται να 

ςυνδζςει δυναμικά 107 Υποςτακμοφσ και Κζντρα Διανομισ τθσ Αττικισ κακϊσ και 

υποςτακμοφσ μζςθσ προσ χαμθλι τάςθ, αλλά και διακοπτικά μζςα του δικτφου διανομισ 

και κα δϊςει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του δικτφου διανομισ ςε πραγματικό χρόνο 

και διαχείριςθσ του φορτίου. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι τθσ τάξεωσ των 5,5 εκατ. 

€. 

• Ειςαγωγι γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν ςτο δίκτυο διανομισ (GIS). Το ζργο 

προχπολογιςμοφ 7,5 εκατ. € αποςκοπεί ςτθ βελτιςτοποίθςθ διαχείριςθσ του δικτφου 

διανομισ, ξεκίνθςε το 2013 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2015. 

• Υλοποίθςθ του υπό εξζλιξθ ζργου τθσ τθλεμζτρθςθσ των μεγάλων πελατϊν χαμθλισ 

τάςθσ, ςυμφωνθμζνθσ ιςχφοσ άνω των 55 kVA (άνω των 60.000 πελατϊν) και πιλοτικι 

εφαρμογι εγκατάςταςθσ ζξυπνων μετρθτϊν ςε 160.000 μικροφσ πελάτεσ χαμθλισ τάςθσ 

για τθν τθλεμζτρθςθ και διαχείριςθ τθσ ηιτθςθ τουσ, ενόψει τθσ ςταδιακισ αντικατάςταςθσ 

του 80% των υφιςτάμενων μετρθτϊν με ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ, θ οποία βρίςκεται 

ςτθ φάςθ τθσ διακιρυξθσ. 

Εν κατακλείδι, το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τθσ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ προβλζπει τον ςταδιακό 

εκςυγχρονιςμό του δικτφου διανομισ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εν λόγω Οδθγίασ, αλλά κα 
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πρζπει να δοκοφν οικονομικά κίνθτρα για τθν ολοκλιρωςθ του, είτε μζςω τθσ μεκοδολογίασ 

υπολογιςμοφ των τελϊν χριςθσ του Δικτφου, είτε με άλλο τρόπο. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α: ΕΤΉΣΙΑ ΖΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΓΕΙΑΚΉ ΑΡΠΔΟΣΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί τθν δεφτερθ ετιςια ζκκεςθ τθσ Ελλάδασ για τθν πρόοδο που ζχει 

επιτευχκεί ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ενεργειακισ απόδοςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτο 

Άρκρο 24, παρ.1 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. Στθν ανάλυςθ που ακολουκεί, παρουςιάηεται το 

ςφνολο των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα ΧΛV, μζροσ 1 «Γενικό Ρλαίςιο για 

τθν υποβολι εκκζςεων» τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ, κακϊσ επίςθσ και πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ερμθνεία τθσ εξζλιξθσ ςυγκεκριμζνων μεγεκϊν. 

Για τθν εξαγωγι των δεδομζνων που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν 

επιπλζον ωσ πθγζσ ςτατιςτικϊν δεδομζνων θ Eurostat και θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 

Ρραγματοποιικθκε εκτενισ ζλεγχοσ και διαςταφρωςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ που 

εξάγεται από το ςφνολο των πθγϊν προκειμζνου να εντοπιςτοφν τυχόν αποκλίςεισ. 

2. ΕΘΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1. Ενεργειακά δεδομζνα 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του ΥΡΕΚΑ και τθσ Eurostat, θ ςυνολικι κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ εμφάνιςε πτωτικι τάςθ τθν περίοδο 2007-2012, με εξαίρεςθ μια μικρι 

αφξθςθ το 2008 (Ρίνακασ 25 και Διάγραμμα 1). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ παρουςίαςε οριακι αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,5% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ 

μειϊκθκε 11,8% τθν περίοδο 2007-2012. Θ ςυγκεκριμζνθ αφξθςθ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ 

μείωςθ τθσ τελικισ μθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (21,8%) είναι υψθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ 

μείωςθ τθσ ακακάριςτθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ ενζργειασ (0,2%). 

Σθμαντικι μείωςθ εμφάνιςε και θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ τθν περίοδο 2007-2012, θ 

οποία κυμάνκθκε ςε ποςοςτό 22,4%. Επίςθσ, μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ίςθ με 

9,2% παρουςιάςτθκε το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011. 

Ρίνακασ 25: Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ και κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ τθν 

περίοδο 2007-2012. 

ktoe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ 
30.680 30.908 29.570 27.623 26.914 27.059 

Ακακάριςτθ εγχϊρια 

κατανάλωςθ ενζργειασ 
31.519 31.841 30.476 28.731 27.796 27.749 

Τελικι μθ ενεργειακι 

κατανάλωςθ 
840 933 906 1.108 883 690 

Τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ 
22.060 21.378 20.530 19.003 18.873 17.129 
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Διάγραμμα 1: Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ και τελικισ ενζργειασ. 

 

Θ εξζλιξθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ που καταγράφθκε τθν περίοδο 2007-2012 

παρουςιάηει επιπρόςκετο ενδιαφζρον αν αναλυκεί ςε επίπεδο τομζα οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ (Ρίνακασ 26 και Διάγραμμα 2), κακϊσ μποροφν να εξαχκοφν ςυμπλθρωματικά 

ςτοιχεία και ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ. 

Ρίνακασ 26: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα τθν περίοδο 2007-2012 ( * Στθν τομεακι 

ανάλυςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον αγροτικό τομζα) 

Τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ* (ktoe) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Βιομθχανία 4.604 4.212 3.461 3.471 3.323 2.998 

Μεταφορζσ 8.822 8.619 9.206 8.158 7.446 6.380 

Οικιακόσ τομζασ 5.395 5.230 4.837 4.617 5.472 5.043 

Τομζασ υπθρεςιϊν 2.136 2.219 2.151 1.956 1.871 2.233 
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Διάγραμμα 2: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα. 

 

Ειδικότερα, ο βιομθχανικόσ τομζασ παρουςίαςε το 2012 μείωςθ ςε επίπεδο τελικισ 

κατανάλωςθσ τθσ τάξεωσ του 9,8% ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ θ ςχετικι μείωςθ για τθν περίοδο 

2007-2012 ανιλκε ςε 34,9%. Επίςθσ, ο τομζασ των μεταφορϊν εμφάνιςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 

14,3% αντίςτοιχα το 2012 ςυγκριτικά με το ζτοσ 2011 και ςυνολικι μείωςθ 27,7% τθν περίοδο 

2007-2012. Αντίςτοιχθ τάςθ εμφάνιςε και ο οικιακόσ τομζασ, καταγράφοντασ μείωςθ τθσ 

τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 7,9% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 και μείωςθ 

ίςθ με 6,5% τθν περίοδο 2007-2012. 

Αντίκετθ τάςθ εμφάνιςε ο τομζασ των υπθρεςιϊν, ο οποίοσ παρουςίαςε το 2012 αφξθςθ 19,4% 

ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ τθν περίοδο 2007-2012 θ αντίςτοιχθ αφξθςθ ιταν τθσ τάξεωσ του 

4,5%.  

Ειδικότερα, ςτον Ρίνακα 27 παρουςιάηεται θ ανάλυςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά 

καφςιμο και μορφι ενζργειασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν για τθν περίοδο 2007-2012. Από τον 

Ρίνακα 27 είναι εμφανισ θ αφξθςθ 103,3% τθσ χριςθσ πετρελαϊκϊν προϊόντων το 2012 ςε 

ςχζςθ με το 2011, όταν τθν περίοδο 2007-2011 είχε εμφανιςτεί μείωςθ τθσ τάξεωσ του 44,5%. 

Το φυςικό αζριο, παρά τθν αυξθτικι τάςθ που παρουςίαςε κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

2007-2011 τθσ τάξεωσ του 57%, μειϊκθκε ςε ποςοςτό 16,3% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011. 

Αντίςτοιχα, οι ΑΡΕ ςυνεχίηουν να αυξάνουν το μερίδιο τουσ τθν περίοδο 2007-2012, ενϊ θ 

επιμζρουσ αφξθςθ το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 ιταν τθσ τάξεωσ του 34,4%. Τζλοσ, ο 

θλεκτριςμόσ μετά τθν αφξθςθ από το 2007 ζωσ το 2009 μειϊκθκε τόςο το 2010, όςο και το 2011 
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οδθγϊντασ ςε ςυνολικι μείωςθ τθσ τάξεωσ του 10,4% τθν περίοδο 2007-2011. Ωςτόςο, το 2012 

αυξικθκε θ κατανάλωςθ του ςε ποςοςτό 9,8% ςε ςχζςθ με το 2011. 

Ρίνακασ 27: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά μορφι ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα τθν 

περίοδο 2007-2012. 

Καφςιμο-Μορφι 

ενζργειασ (ktoe) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Στερεά καφςιμα 0 0 0 0 0 0 

Φυςικό αζριο 105 129 145 139 165 138 

Ρετρζλαιο 412 393 293 255 229 465 

ΑΡΕ 5 4 13 15 31 42 

Θλεκτριςμόσ 1.614 1.693 1.700 1.548 1.446 1.588 

Κερμότθτα 0 0 0 0 0 0 

Σφνολο 2.136 2.219 2.151 1.956 1.871 2.233 

 

2.2. Οικονομικά και δθμογραφικά δεδομζνα 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ και τθσ Eurostat, είναι φανερι θ επίπτωςθ τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου, 

όπωσ διαπιςτϊνεται και από τθν εξζταςθ των οικονομικϊν δεικτϊν που παρατίκενται ςτον 

Ρίνακα 28. Το ςφνολο των τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ παρουςιάηει μείωςθ ςτθν 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία, ιδιαίτερα τθν περίοδο 2009-2012, όπου οι επιπτϊςεισ τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ γίνονται αιςκθτζσ ςτθν πραγματικι οικονομία. 

Ο τομζασ των υπθρεςιϊν, ενϊ τθν περίοδο 2007-2009, παρουςιάηει ετιςια αφξθςθ 7,2% το 

2008 και 2,8% αντίςτοιχα το 2009, θ τάςθ αυτι αντιςτρζφεται τα επόμενα χρόνια, όπου θ 

μείωςθ το 2010 ανζρχεται ςτο 4,9% ςε ςχζςθ με το 2009, και ςτο 5,0% το 2011 ςε ςχζςθ με το 

2010. Αντίςτοιχθ τάςθ επικράτθςε και το 2012 ςυγκριτικά με το 2011, όπου θ Ακακάριςτθ 

Ρροςτικζμενθ Αξία μειϊκθκε ςε ποςοςτό 7,6%. Θ ςυνολικι μείωςθ τθν περίοδο 2007-2012 

ανζρχεται ςε 8,0% (Διάγραμμα 3). 

Ο βιομθχανικόσ τομζασ, παρουςιάηει κατά τθν περίοδο 2007-2011 μια ςυνολικι ζντονθ μείωςθ 

ςτθν Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία, θ οποία ανζρχεται για τθν περίοδο 2007-2012 ςε 30,2%, 

ενϊ θ μείωςθ που παρατθρείται το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 ςτθν Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ 

Αξία του ανζρχεται ςτο επίπεδο του 3,3%. (Διάγραμμα 3). 

Θ εξζλιξθ του Διακζςιμου Ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν εμφανίηεται να ακολουκεί τθν πορεία 

εξζλιξθσ του Ακακάριςτου Εκνικοφ Ρροϊόντοσ, όπου αν εξαιρεκεί θ περίοδοσ 2007-2008 ςτθν 

οποία υπάρχει μια μικρι αφξθςθ, ςτθ ςυνζχεια εμφανίηεται μια ςυνεχισ μείωςθ ανά ζτοσ κατά 

τθν περίοδο 2008-2012. Θ ςυνολικι μείωςθ τθν περίοδο 2007-2012 ανζρχεται ςε 10,9% ςτο 

Διακζςιμο Ειςόδθμα των νοικοκυριϊν και ςε 13,2% ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν. Θ 
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επιμζρουσ μείωςθ το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 ιςοφται με 3,9% ςτο Διακζςιμο Ειςόδθμα των 

νοικοκυριϊν και με 7,1% ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν (Διάγραμμα 4 και 5). 

Τζλοσ, ο πλθκυςμόσ παρουςιάηει ςτακερι αυξθτικι τάςθ τθν περίοδο 2007-2009, ενϊ αρχίηει 

να μειϊνεται ετθςίωσ με ςτακερό ρυκμό τθσ τάξεωσ του 0,3% από το 2010 ζωσ και το 2012 

(Διάγραμμα 6). 

Ρίνακασ 28: Οικονομικοί και δθμογραφικοί δείκτεσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ακακάριςτθ 

προςτικζμενθ αξία 

βιομθχανίασ (εκατ. €, 

τρζχουςεσ τιμζσ) 

40.126 39.292 35.680 33.143 28.963 28.020 

Ακακάριςτθ 

προςτικζμενθ αξία 

υπθρεςιϊν (εκατ. €, 

τρζχουςεσ τιμζσ) 

148.666 159.349 163.850 155.779 147.999 136.750 

Διακζςιμο ειςόδθμα 

νοικοκυριϊν - Gross 

disposable income of 

households per 

capita- (€) 

19.200 20.000 19.900 19.000 17.800 17.100 

Ακακάριςτο εγχϊριο 

προϊόν (ΑΕΡ) (εκατ. 

€, τρζχουςεσ τιμζσ) 

223.160 233.198 231.081 222.152 208.532 193.749 

Ρλθκυςμόσ 

(κάτοικοι) 

11.163.002 11.186.439 11.187.085 11.153.454 11.123.213 11.092.771 
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Διάγραμμα 3: Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία. 

 

Διάγραμμα 4: Διακζςιμο ειςόδθμα νοικοκυριϊν. 
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Διάγραμμα 5:  Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν. 

 

Διάγραμμα 6: Ρλθκυςμόσ. 
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2.3. Δεδομζνα τομζα μεταφορϊν 

Ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται από τθν Eurostat (Ρθγι: 

EU Transport in figures, Statistical Pocketbook 2013, European Commission), ςχετικά με το 

μεταφορικό ζργο που αφοροφν τον τομζα των μεταφορϊν. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τον 

Ρίνακα 29 και τα Διαγράμματα 7-10 τα επιβατοχιλιόμετρα των επιβατικϊν οχθμάτων, του 

ΜΕΤΟ, ΘΣΑΡ και του ΤΑΜ ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι τθσ Ακινασ και των ςιδθροδρομικϊν 

μεταφορϊν παρουςίαςαν μείωςθ τθσ τάξεωσ του 1,3%, 1,1% και 28,3% αντίςτοιχα το 2011 ςε 

ςχζςθ με το 2010. Αντίκετα, τα επιβατοχιλιόμετρα των λεωφορείων εμφανίηονται το 2011 να 

ζχουν οριακι αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,3% ςε ςχζςθ με το 2010. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

Διάγραμμα 2, όπου είναι αιςκθτι θ μείωςθ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον τομζα των 

μεταφορϊν, κρίνεται αναγκαία θ περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ των 

επιβατοχιλιομζτρων, μζςω νζων ερευνϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν. Θ νζα μεκοδολογία κα 

πρζπει να λαμβάνει υπόψθ ςε μεγαλφτερο βακμό τισ ιδιαίτερεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ, αντικατοπτρίηοντασ ζτςι τον 

πραγματικό αντίκτυπό τθσ ςτθ μετακίνθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και να οδθγιςει ςτον 

προςδιοριςμό ακριβζςτερων εκτιμιςεων των ςυγκεκριμζνων μεγεκϊν. 

Αναφορικά με τθν εμπορικι κίνθςθ τόςο των οδικϊν μεταφορϊν, όςο και των ςιδθροδρομικϊν 

μεταφορϊν, παρατθρικθκε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 33,4% και 42,7% το 2011 ςε ςχζςθ με το 

2010. 

Συνολικά, τα ςυνδυαςμζνα χιλιόμετρα μεταφορϊν μειϊκθκαν κατά 6,9% το 2011 ςε ςχζςθ με 

το 2010. 

Κακϊσ τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν εκτιμιςεισ και προβολζσ του μεταφορικοφ ζργου από 

προγενζςτερεσ μελζτεσ (επιςθμαίνεται και θ ζλλειψθ διακζςιμων ςτοιχείων για το 2012), δεν 

είναι ςκόπιμο οφτε αςφαλζσ να εξαχκοφν περαιτζρω ςυμπεράςματα αναφορικά με τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του μεταφορικοφ ζργου τόςο των εμπορικϊν όςο και επιβατικϊν μεταφορϊν. 

Ρίνακασ 29: Εμπορικι και επιβατικι κίνθςθ ανά τφπο μεταφορϊν (ΜΔ: Μθ διακζςιμα 

ςτοιχεία). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Επιβατοχιλιόμετρα, επιβατικά 

οχιματα (εκατ. pkm) 

95.000 100.000 101.300 99.600 98.322 ΜΔ  

Επιβατοχιλιόμετρα, λεωφορεία (εκατ. 

pkm) 

22.000 22.100 20.919 21.100 21.162 ΜΔ 

Επιβατοχιλιόμετρα, ΜΕΤΟ/ΗΣΑΡ& 

ΤΑΜ (εκατ. pkm) 

1.600 1.660 1.671 1.693 1.675 ΜΔ 

Επιβατοχιλιόμετρα, ςιδθροδρομικζσ 

μεταφορζσ (εκατ. pkm) 

1.933 1.657 1.414 1.337 958 ΜΔ 

Σφνολο επιβατοχιλιομζτρων  120.533 124.417 125.304 123.730 122.116 ΜΔ 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Τονοχιλιόμετρα, οδικζσ μεταφορζσ 

(εκατ. tkm) 

21.729 24.346 24.228 25.256 16.809 ΜΔ 

Τονοχιλιόμετρα, ςιδθροδρομικζσ 

μεταφορζσ (εκατ. tkm) 

835 786 552 614 352 ΜΔ 

Σφνολο τονοχιλιομζτρων (εκατ. tkm) 22.564 25.132 24.780 25.870 17.161 ΜΔ 

Συνδυαςμζνα χιλιόμετρα μεταφορϊν 

(εκατ. pkm + tkm) 

143.097 150.549 150.084 149.600 139.277 ΜΔ 

 

 

Διάγραμμα 7: Επιβατοχιλιόμετρα επιβατικϊν οχθμάτων και λεωφορείων. 
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Διάγραμμα 8: Επιβατοχιλιόμετρα ΜΕΤΟ, ΗΣΑΡ, ΤΑΜ και ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν. 

 

 

Διάγραμμα 9: Τονοχιλιόμετρα ανά τφπο μεταφορϊν. 
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Διάγραμμα 10: Συνδυαςμζνα χιλιόμετρα μεταφορϊν. 

 

2.4. Δεδομζνα παραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του ΥΡΕΚΑ και τθσ Eurostat, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

από κερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ (Διάγραμμα 11) παρουςίαςε φκίνουςα τάςθ από 

το 2007 ζωσ το 2010, οδθγϊντασ ςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 19,3%. Μετά τθν πρόςκαιρθ αφξθςθ 

τθσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ το 2011 ςε ποςοςτό 8,9% ςε ςχζςθ με το 2010, παρατθρικθκε νζα 

μείωςθ το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 τθσ τάξεωσ του 0,8%. Θ ςυνολικι μείωςθ τθν περίοδο 

2007-2012 ανζρχεται ςε 12,8%. 

Θ παραγωγι τόςο θλεκτρικισ ενζργειασ, όςο και κερμότθτασ από ςτακμοφσ ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (ΣΘΚ) εμφάνιςε αυξθτικι τάςθ τθν περίοδο 2007-2012, τθσ τάξεωσ 

του 45,2% και 8,7% αντίςτοιχα. Το 2012 ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ παρατθρικθκε 

αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,9% ςε ςχζςθ με το 2010, ενϊ για τθν ίδια περίοδο παρατθρικθκε 

μείωςθ ςτθν παραγωγι κερμότθτασ τθσ τάξεωσ του 16,3%. 
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Διάγραμμα 11: Ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ. 

 

Στον Ρίνακα 30 παρουςιάηονται τα καφςιμα και οι μορφζσ ενζργειασ, τα οποία καταναλϊκθκαν 

από κερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ τθν περίοδο 2007-2012. 

Ρίνακασ 30: Κατανάλωςθ καυςίμων από κερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ. 

Καφςιμα-Μορφζσ 

ενζργειασ (ktoe) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Στερεά καφςιμα 8.333 7.945 8.223 7.567 7.681 7.912 

Φυςικό αζριο 2.453 2.495 1.817 2.061 2.390 2.216 

Ρετρζλαιο 2.187 2.150 1.632 1.255 1.225 1.221 

ΑΡΕ 33 33 55 47 57 73 

Βιομθχανικά απόβλθτα 6 4 4 32 28 15 

Σφνολο 13.011 12.627 11.730 10.961 11.381 11.438 

 

Θ χριςθ των ςτερεϊν καυςίμων ςτουσ κερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ μειϊκθκε τθν 

περίοδο 2007-2012 ςε ποςοςτό 5,1%, ενϊ αφξθςθ παρατθρικθκε το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 

κατά 3,0%. Αντίςτοιχθ ςυνεχιηόμενθ φκίνουςα τάςθ ςθμείωςε και το πετρζλαιο με ςυνολικι 

μείωςθ 46,4% τθν περίοδο 2007-2012. Θ χριςθ πετρελαίου ςτουσ κερμικοφσ ςτακμοφσ 

θλεκτροπαραγωγισ το 2012 μειϊκθκε ςε ποςοςτό 0,3% ςε ςχζςθ με το 2011. Το φυςικό αζριο 
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εμφάνιςε μια ςυνεχι αυξθτικι διείςδυςθ ζωσ το 2009 όπου και παρατθρικθκε ςθμαντικι 

μείωςθ, ενϊ θ αυξθτικι τάςθ ςυνεχίςτθκε ζωσ και το 2011. Ωςτόςο, το 2012 θ κατανάλωςθ του 

μειϊκθκε κατά 7,3% ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ θ ςυνολικι μείωςθ για τθν περίοδο 2007-2012 

ανζρχεται ςε 9,6%. 

Αξιοςθμείωτθ είναι και θ αυξθτικι τάςθ που εμφανίςτθκε και ςτθν περίπτωςθ των ΑΡΕ, παρά 

τθ μείωςθ τθσ χριςθσ το 2010, ανιλκε ςε 29,9% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, θ οποία 

οφείλεται κυρίωσ ςτθ μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ του βιοαερίου από Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Θ ςυνολικι αφξθςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ από κερμικοφσ ςτακμοφσ 

θλεκτροπαραγωγισ τθν περίοδο 2007-2012 ιςοφται με 124,5%. 

Τζλοσ, τα βιομθχανικά απόβλθτα, αν και εμφάνιςαν επταπλάςια αφξθςθ το 2010 ςε ςχζςθ με το 

2009, θ χριςθ τουσ μειϊκθκε το 2012 ςε ποςοςτό 47,0% ςυγκριτικά με το 2011. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β: ΡΕΙΓΑΦΉ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΖΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΉΣ  

Μ1. Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» 

Το Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» παρζχει κίνθτρα ςε πολίτεσ για να 

πραγματοποιιςουν τισ πιο ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ για να βελτιϊςουν τθν ενεργειακι 

απόδοςθ τθσ κατοικίασ τουσ. Συγκεκριμζνα, το Ρρόγραμμα παρζχει επιχοριγθςθ κεφαλαίου και 

χοριγθςθ χαμθλότοκων δανείων ςε ςυνδυαςμό με επιδότθςθ επιτοκίου και κάλυψθ του 

κόςτουσ των ενεργειακϊν επικεωριςεων ςε ιδιόκτθτεσ κατοικιϊν. 

Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, το Εκνικό 

Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι 

ενεργειακοί επικεωρθτζσ, οι προμθκευτζσ, οι εγκαταςτάτεσ 

και οι ιδιοκτιτεσ κατοικιϊν 

Στοχευόμενοι τομείσ Οικιακόσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 83,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2011-2015 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων 

ςκίαςθσ 

Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ / ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ 

Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ 

ηεςτοφ νεροφ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ  

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ διεξαγωγισ ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ από τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, οι οποίοι 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τα Τμιματα Επικεϊρθςθσ Ενζργειασ Βορείου 

και Νοτίου Ελλάδασ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων τ του 

ΥΡΕΚΑ πραγματοποιοφν δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων και 

των ενεργειακϊν επικεωριςεων 
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Μ2. Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ»  

Το Ρρόγραμμα «ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ» ςτουσ ΟΤΑ (Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) αφορά ςτθν 

εφαρμογι δράςεων και αποδεδειγμζνων καλϊν πρακτικϊν για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ ςτο αςτικό περιβάλλον, με ζμφαςθ ςτον κτιριακό τομζα (δθμοτικά κτίρια) και τθν 

αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων και δευτερευόντωσ ςτον τομζα των δθμοτικϊν και 

ιδιωτικϊν μεταφορϊν και ςτισ ενεργοβόρεσ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ 

τεχνικϊν παρεμβάςεων και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ πολιτϊν, τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, εταιρειϊν και φορζων. 

Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ» 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, το 

Υπουργείο Εςωτερικϊν, οι Διμοι και το Κζντρο Ανανεϊςιμων 

Ρθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΡΕ), ωσ ενδιάμεςοσ 

φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου 

Στοχευόμενοι τομείσ ΟΤΑ (Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 3,7 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2011-2015 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων είναι: 

Δθμοτικά κτίρια 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ με ενζργειεσ 

όπωσ εξωτερικι κερμομόνωςθ, αντικατάςταςθ υαλοπινάκων 

και κουφωμάτων, φφτευςθ οροφϊν, ςκίαςτρα και ειδικά 

επιχρίςματα για θλιοπροςταςία 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ/ψφξθσ 

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ ςε κτίρια 

(BEMS) 

Κοινόχρθςτοι χϊροι 

Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ και διαχείριςθσ 

ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό 

Ραρεμβάςεισ βιοκλιματικοφ χαρακτιρα για τθ βελτίωςθ του 

μικροκλίματοσ και τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε 

αςτικοφσ χϊρουσ 

Μεταφορζσ 

Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων για τθ βελτίωςθ 
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ενεργειακισ τουσ απόδοςθσ 

Μελζτεσ αςτικισ κινθτικότθτασ  

Συγκοινωνιακζσ μελζτεσ 

Τεχνικζσ υποδομζσ 

Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ τεχνικϊν υποδομϊν των 

Διμων όπωσ βιολογικοί κακαριςμοί, αντλιοςτάςια, κλπ. 

Διάδοςθ, δικτφωςθ και ενθμζρωςθ 

Δικτφωςθ και ενθμζρωςθ ενεργειακϊν υπευκφνων και 

υπαλλιλων των Διμων 

Αλλαγι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που ζχουν κατατεκεί, αλλά 

και από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Το ΚΑΡΕ ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ του Ρρογράμματοσ 

πραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων 

 

Μ3. Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΙΙ»  

Το Ρρόγραμμα βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια και υποδομζσ 

Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ («ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ ΛΛ») αφορά ςτθν εφαρμογι δράςεων και 

αποδεδειγμζνων καλϊν πρακτικϊν για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε υφιςτάμενα 

κτίρια και υποδομζσ. 

Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΙΙ» 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

και οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ (Διμοι) 

Στοχευόμενοι τομείσ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 8,3 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2011-2015 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ με ενζργειεσ 

όπωσ εξωτερικι κερμομόνωςθ, αντικατάςταςθ υαλοπινάκων 

και κουφωμάτων, φφτευςθ οροφϊν, ςκίαςτρα και ειδικά 

επιχρίςματα για θλιοπροςταςία 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ 
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Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (BEMS) 

Ραρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ τεχνικϊν 

υποδομϊν/λοιπϊν εγκαταςτάςεων των ΟΤΑ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που κατατίκενται ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ, αλλά και από τισ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ των Διμων 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Εφαρμογισ Δράςεων 

ςτουσ Τομείσ τθσ Ενζργειασ του Φυςικοφ Ρλοφτου και τθσ 

Κλιματικισ Αλλαγισ ΕΥΕΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ 

πραγματοποιεί ελζγχουσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ 

εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων 

 

Μ4. Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν 

Το μζτρο παρζχει επιχοριγθςθ κεφαλαίου και χοριγθςθ χαμθλότοκων δανείων ςε ςυνδυαςμό 

με επιδότθςθ επιτοκίου και κάλυψθ του κόςτουσ των ενεργειακϊν επικεωριςεων ςε ιδιόκτθτεσ 

κατοικιϊν, για να πραγματοποιιςουν τισ πιο ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ για να βελτιϊςουν τθν 

ενεργειακι απόδοςθ τθσ κατοικίασ τουσ. 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ταμείο 

ειδικοφ ςκοποφ, οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ, οι προμθκευτζσ, 

οι εγκαταςτάτεσ και οι ιδιοκτιτεσ κατοικιϊν 

Στοχευόμενοι τομείσ Οικιακόσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 239,5 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων 

ςκίαςθσ 

Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ / ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ 

Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ 

ηεςτοφ νεροφ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 
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Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

κα επιτυγχάνεται μζςω τθσ διεξαγωγισ ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ από τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, οι οποίοι 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Το Ταμείο ειδικοφ ςκοποφ και τα Τμιματα Επικεϊρθςθσ 

Ενζργειασ Βορείου και Νοτίου Ελλάδασ του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και 

Μεταλλείων του ΥΡΕΚΑ κα πραγματοποιοφν 

δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ 

υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων και  των ενεργειακϊν 

επικεωριςεων 

 

Μ5. Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 

Το μζτρο αφορά ςτθν εφαρμογι δράςεων και αποδεδειγμζνων καλϊν πρακτικϊν για τθ μείωςθ 

τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα. 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 

Υπόχρεα μζρθ Σφνολο του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, οι 

ενεργειακοί επικεωρθτζσ, οι προμθκευτζσ και οι 

εγκαταςτάτεσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Δθμόςιοσ τομζασ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 12,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και 

Κερμότθτασ 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που κατατίκενται ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ των 

εμπλεκομζνων δθμόςιων φορζων 
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Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ6. Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ 

Το μζτρο παρζχει κίνθτρα με επιχοριγθςθ δράςεων και αποδεδειγμζνων καλϊν πρακτικϊν για 

τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ, με τθν 

υλοποίθςθ των πιο ςθμαντικϊν παρεμβάςεων που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ. 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ταμείο 

ειδικοφ ςκοποφ, οι προμθκευτζσ, οι εγκαταςτάτεσ και οι 

ιδιοκτιτεσ κτιρίων επαγγελματικισ χριςθσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Τριτογενισ τομζασ και ειδικότερα γραφεία και καταςτιματα 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 31,6 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ  

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων 

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και 

Κερμότθτασ 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που κατατίκενται ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 
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Μ7. Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 ςε 

φορείσ του Δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Το μζτρο αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 

50001 ςε φορείσ του Δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, με ςτόχο τθ διαχείριςθ, 

μζτρθςθ και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτα κτίρια και τισ εγκαταςτάςεισ τουσ. 

 

Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 ςε φορείσ του 

Δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Υπόχρεα μζρθ Σφνολο του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, οι 

ενεργειακοί υπεφκυνοι των κτιρίων και οι φορείσ 

πιςτοποίθςθσ του προτφπου 

Στοχευόμενοι τομείσ Δθμόςιοσ τομζασ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Το ςφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 28,1 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Σφςτθμα ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 

50001 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι θ 

μζκοδοσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 10% επί τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ κάκε κτιρίου και κα επαλθκεφεται κατά τθ 

διαδικαςία διατιρθςθσ του προτφπου 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται κατά τθ διαδικαςία διατιρθςθσ 

του προτφπου 

 

Μ8. Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ μζςω Επιχειριςεων 

Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 

Το μζτρο παρζχει κίνθτρα με ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των Επιχειριςεων 

Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ) μζςω τθσ δθμιουργίασ ειδικϊν χρθματοδοτικϊν μζςων (Ταμείο 

ειδικοφ ςκοποφ εγγυιςεων ι δανειοδοτιςεων), τα οποία βελτιϊνουν τθν οικονομικι 
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δραςτθριότθτα ι/και ρευςτότθτα των εν λόγω επιχειριςεων προκειμζνου να υλοποιοφν ζργα 

που αναλαμβάνουν μζςω ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ μζςω Επιχειριςεων Ενεργειακϊν 

Υπθρεςιϊν 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ταμείο 

ειδικοφ ςκοποφ, οι Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, οι 

προμθκευτζσ, οι εγκαταςτάτεσ και οι ιδιοκτιτεσ κτιρίων 

επαγγελματικισ χριςθσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Τριτογενισ τομζασ και ειδικότερα γραφεία και καταςτιματα 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 50,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ενεργοβόρων 

εγκαταςτάςεων και υποδομϊν (π.χ. βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ, νοςοκομεία, μεγάλα κτίρια γραφείων, 

κολυμβθτιρια, αποκικεσ), αλλά και ολόκλθρων 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν 

Καταςκευι ενεργειακά αποδοτικϊν κτιρίων 

Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ υπαίκριων χϊρων 

Ενςωμάτωςθ των βζλτιςτων, κατά περίπτωςθ, τεχνολογιϊν 

παραγωγισ ενζργειασ (ΣΘΚΥΑ και ΑΡΕ), καλφπτοντασ τισ 

μελλοντικζσ απαιτιςεισ για κτίρια χαμθλισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και χαμθλϊν εκπομπϊν 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που κατατίκενται ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ9. Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα 
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Το μζτρο αφορά ςε δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ που κα πραγματοποιθκοφν ςε 

ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ τουσ επίγνωςθσ και 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ τουσ. 

 

Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ταμείο 

ειδικοφ ςκοποφ, και τεχνικά ςτελζχθ κτιρίων επαγγελματικισ 

χριςθσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Τριτογενισ τομζασ και ειδικότερα γραφεία και καταςτιματα 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 76,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται με ετιςια ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν τθσ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων προσ τθ Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ10. Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Το μζτρο αφορά ςε αντικατάςταςθ του 80% των υφιςτάμενων ςυμβατικϊν μετρθτϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ (7.200.000 * 80% = 5.760.000 μετρθτζσ) τθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) με 

αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ, τα οποία διακζτουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από 

τουσ ςυμβατικοφσ μετρθτζσ και ζχουν τθ δυνατότθτα τθλεμζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ, 

τθλεχειριςμοφ, αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τον καταναλωτι και εφαρμογισ πολυηωνικϊν 

τιμολογίων ςτθ διάρκεια του 24ωρου. Θ ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων για τθ διανομι 

θλεκτρικισ ενζργειασ αναμζνεται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτον προγραμματιςμό και το 

ςυντονιςμό για τθν εξιςορρόπθςθ τθσ ηιτθςθσ με τθν παραγωγι ενζργειασ, κακϊσ κα δϊςει τθ 

δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων μθχανιςμϊν αγοράσ (π.χ. ευζλικτα ενεργειακά τιμολόγια, 

προγράμματα διαχείριςθσ φορτίου), ςυνειςφζροντασ περαιτζρω ςτθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ 
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ενζργειασ. Θ εγκατάςταςθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κα πραγματοποιθκεί τόςο ςτον οικιακό όςο και ςτον τριτογενι τομζα. 

 

 

Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

θ εταιρεία Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ ΑΕ και οι καταναλωτζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

Στοχευόμενοι τομείσ Οικιακόσ και ο τριτογενισ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 96,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2014-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων ςυμβατικϊν μετρθτϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα 

μζτρθςθσ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται με ετιςια ενθμζρωςθ από τον αρμόδιο 

διαχειριςτι προσ τθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ11. Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 

Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ 

τομζα με προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα προδιαγραφϊν EURO V και ςυνίςταται για μεν 

τον ιδιωτικό τομζα ςτθ μερικι ι ολικι απαλλαγι από το ειδικό τζλοσ ταξινόμθςθσ ελαφρϊν 

φορτθγϊν νζασ τεχνολογίασ (μζχρι 2000 κ.ε.) που αγοράηονται ςε αντικατάςταςθ παλαιϊν, τα 

οποία παραδίδονται προσ καταςτροφι (απόςυρςθ) ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ), ενϊ για τον δθμόςιο τομζα ςτθ ςταδιακι 

υποχρεωτικι απόςυρςθ τζτοιων οχθμάτων. 

Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 
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Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Μεταφορϊν, 

Υποδομϊν και Δικτφων, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, το Υπουργείο Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, φορείσ του 

Δθμοςίου και ο ιδιωτικόσ τομζασ 

Στοχευόμενοι τομείσ Σφνολο του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 11,3 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου κα είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και 

ιδιωτικοφ τομζα με προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα 

προδιαγραφϊν EURO V 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

κα πραγματοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ12. Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Το μζτρο ςτοχεφει ςτθν αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα με 

προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα προδιαγραφϊν EURO V και ςυνίςταται ςτθ μερικι ι 

ολικι απαλλαγι από το ειδικό τζλοσ ταξινόμθςθσ επιβατικϊν οχθμάτων νζασ τεχνολογίασ (μζχρι 

2000 κ.ε.) που αγοράηονται ςε αντικατάςταςθ παλαιϊν, τα οποία παραδίδονται προσ 

καταςτροφι (απόςυρςθ) ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ 

Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ). 

Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Μεταφορϊν, 

Υποδομϊν και Δικτφων, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και οι ιδιοκτιτεσ 

επιβατικϊν οχθμάτων 

Στοχευόμενοι τομείσ Λδιωτικόσ τομζασ (ιδιοκτιτεσ επιβατικϊν οχθμάτων) 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2011-2015 εκτιμάται ςε 22,7 ktoe 
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Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2011-2015 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ 

τομζα με προδιαγραφζσ EURO III με νζα οχιματα 

προδιαγραφϊν EURO V 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

κα πραγματοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ13. Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ-υγραεριοκίνθςθσ επιβατικϊν οχθμάτων 

Το μζτρο αφορά ςτθν παροχι κινιτρων επιχοριγθςθσ υποδομϊν για τθ διείςδυςθ επιβατικϊν 

οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα, τα οποία κα χρθςιμοποιοφν ωσ καφςιμθ φλθ είτε ςυμπιεςμζνο 

φυςικό αζριο (CNG) είτε υγραζριο (LPG). 

Αεριοκίνθςθ-Υγραεριοκίνθςθ επιβατικϊν οχθμάτων 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Μεταφορϊν, 

Υποδομϊν και Δικτφων, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και οι ιδιοκτιτεσ 

επιβατικϊν οχθμάτων 

Στοχευόμενοι τομείσ Λδιωτικόσ τομζασ (ιδιοκτιτεσ επιβατικϊν οχθμάτων) 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 10,4 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2015-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Υποκατάςταςθ καυςίμου υφιςτάμενων επιβατικϊν οχθμάτων 

ιδιωτικοφ τομζα από βενηίνθ ςε υγραζριο (LPG) ι φυςικό 

αζριο (CNG) 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ κα τεκοφν από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

κα πραγματοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 
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πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

 

Μ14. Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ 

Στο ςυγκεκριμζνο μζτρο εντάςςονται πράξεισ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρεριβάλλον και  Αειφόροσ Ανάπτυξθ» και τα οποία 

αποςκοποφν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ αναλφονται λεπτομερϊσ 

ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ που ακολουκοφν. 

Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ 

Υπόχρεα μζρθ Σφνολο του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, οι 

ενεργειακοί επικεωρθτζσ, οι προμθκευτζσ και οι 

εγκαταςτάτεσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Δθμόςιοσ τομζασ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 14,2 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2011-2015 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Θ παρουςίαςθ των επιλζξιμων μζτρων πραγματοποιείται ςτισ 

επόμενεσ ενότθτεσ ανά δράςθ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται μζςω των μελετϊν που κατατίκενται ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία του 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ15. Ανάπτυξθ Μετρό Θεςςαλονίκθσ  

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο αφορά τθν ανάπτυξθ του υπόγειου ςιδθροδρόμου (μετρό) ςτθν πόλθ 

τθσ Κεςςαλονίκθσ με εξυπθρζτθςθ επιβατϊν προσ αντικατάςταςθ ιδιωτικϊν τρόπων 

μετακίνθςθσ. Συγκεκριμζνα το μετρό τθσ Κεςςαλονίκθσ περιλαμβάνει 13 ςφγχρονουσ ςτακμοφσ 

με κεντρικι αποβάκρα, 9,6 χιλιόμετρα γραμμισ με δφο ανεξάρτθτεσ ςιραγγεσ μονισ τροχιάσ, 18 
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υπερ-αυτόματουσ ςυρμοφσ τελευταίασ τεχνολογίασ, ςυςτιματα αυτόματων κυρϊν επί των 

αποβάκρων κάκε ςτακμοφ για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και μζγιςτθ αςφάλεια του επιβατικοφ 

κοινοφ, δθμιουργία αμαξοςταςίου ζκταςθσ 50.000 τμ. κακϊσ και καταςκευι υπόγειων χϊρων 

ςτάκμευςθσ ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 3.700 κζςεων. Επιπλζον, τον Λοφνιο του 2013 υπεγράφθ 

θ ςφμβαςθ καταςκευισ τθσ επζκταςθσ του μετρό Κεςςαλονίκθσ προσ Καλαμαριά, θ οποία 

περιλαμβάνει 4,78 χιλιόμετρα γραμμισ και 5 ςτακμοφσ. 

Ανάπτυξθ Μετρό Θεςςαλονίκθσ 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Μεταφορϊν, 

Υποδομϊν και Δικτφων, θ Αττικό Μετρό ΑΕ και οι 

διακινοφμενοι επιβάτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ 

Στοχευόμενοι τομείσ Επιβατικό κοινό Κεςςαλονίκθσ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2017-2020 εκτιμάται ςε 21,4 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2017-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Ανάπτυξθ του υπόγειου ςιδθροδρόμου (μετρό) με 

εξυπθρζτθςθ επιβατϊν προσ αντικατάςταςθ ιδιωτικϊν 

τρόπων μετακίνθςθσ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται με ετιςια ενθμζρωςθ από τον αρμόδιο 

διαχειριςτι προσ τθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ16. Επζκταςθ Μετρό Ακινασ 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο αφορά τθν επζκταςθ του υπόγειου ςιδθροδρόμου (μετρό) ςτθν πόλθ 

τθσ Ακινασ με εξυπθρζτθςθ επιβατϊν προσ αντικατάςταςθ ιδιωτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ. 

Επζκταςθ Μετρό Ακινασ 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Μεταφορϊν, 

Υποδομϊν και Δικτφων, θ Αττικό Μετρό ΑΕ και οι 

διακινοφμενοι επιβάτεσ τθσ Ακινασ 

Στοχευόμενοι τομείσ Επιβατικό κοινό Αττικισ 

Επίπεδο ςτόχου Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 
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εξοικονόμθςθσ ενζργεια περίοδο 2017-2020 εκτιμάται ςε 29,3 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2013-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ μζτρων Ανάπτυξθ του υπόγειου ςιδθροδρόμου (μετρό) με 

εξυπθρζτθςθ επιβατϊν προσ αντικατάςταςθ ιδιωτικϊν 

τρόπων μετακίνθςθσ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ ζχουν τεκεί από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ 

και επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ ςτόχου 

επιτυγχάνεται με ετιςια ενθμζρωςθ από τον αρμόδιο 

διαχειριςτι προσ τθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που κα 

πραγματοποιεί θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρρογράμματοσ 

 

Μ17. Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο απορρζει από τθν εφαρμογι του Άρκρου 20 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α, 

174, 08-08-2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ − Ρεριβαλλοντικό Λςοηφγιο και άλλεσ 

διατάξεισ», όπου δίνεται θ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ των ποςϊν που καταβάλλονται για 

αμοιβζσ υπθρεςιϊν, εργαςίεσ και υλικά για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων με τα ποςά 

του ειδικοφ προςτίμου που προβλζπονται και ζωσ το ποςοςτό 50% του προβλεπόμενου του 

ειδικοφ προςτίμου. Ο ςυμψθφιςμόσ διενεργείται εφόςον οι παρεμβάςεισ επιφζρουν 

αναβάκμιςθ του κτιρίου κατά μια τουλάχιςτον ενεργειακι κατθγορία, ι ετιςια εξοικονόμθςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ μεγαλφτερθ από το 30% τθσ κατανάλωςθσ του κτιρίου αναφοράσ. 

Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ, οι προμθκευτζσ, οι 

εγκαταςτάτεσ και οι ιδιοκτιτεσ κατοικιϊν 

Στοχευόμενοι τομείσ Οικιακόσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 107,8 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2014-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ 

δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ 

μζτρων 

Ραρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτο κζλυφοσ του 

κτιρίου, περιλαμβανομζνων των ανοιγμάτων, όςο και ςτα 
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ςυςτιματα κζρμανςθσ, ψφξθσ, κλιματιςμοφ και παροχισ 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Υλοποίθςθ των παρεμβάςεων βάςει των ελάχιςτων 

απαιτιςεων του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

Ρρωτόκολλο 

παρακολοφκθςθσ και 

επαλικευςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ του ενεργειακοφ 

ςτόχου επιτυγχάνεται μζςω τθσ διενζργειασ δφο 

ενεργειακϊν επικεωριςεων ςτο κτίριο (πριν και μετά τθν 

υλοποίθςθ των παρεμβάςεων) 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των παρεμβάςεων κα 

πραγματοποιείται μζςω δειγματολθπτικϊν ελζγχων που 

κα πραγματοποιεί θ αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ ι άλλθ 

αρμόδια αρχι, που ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

 

Μ18. Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο κα εφαρμοςτεί μετά τθν αναπροςαρμογισ τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ Β, 

1122, 17-06-2008) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα», όπου για πρϊτθ φορά ειςάγεται ο 

κεςμόσ του ενεργειακοφ υπευκφνου ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Επιπρόςκετα, 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ ΚΥΑ αναλφονται οι αρμοδιότθτεσ των ενεργειακϊν υπευκφνων, ενϊ 

κακορίηεται και θ ευκφνθ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου μζτρου από ςυγκεκριμζνουσ 

αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο κα εφαρμοςτεί ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό κτιρίων, ενϊ επιςθμαίνεται ότι 

ο ενεργειακόσ υπεφκυνοσ μπορεί να είναι αρμόδιοσ για ζνα ι περιςςότερα του ενόσ κτίρια κάκε 

φορζα, ανάλογα με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ, το ςυνολικό υπαλλθλικό δυναμικό, τθν ωφζλιμθ 

επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορζα. 

Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Υπόχρεα μζρθ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Ανάπτυξθσ 

και Ανταγωνιςτικότθτασ, ςφνολο του δθμόςιου και 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα και οι ενεργειακοί υπεφκυνοι 

των κτιρίων 

Στοχευόμενοι τομείσ Δθμόςιοσ τομζασ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ 

Επίπεδο ςτόχου 

εξοικονόμθςθσ ενζργεια 

Σφνολο των νζων εξοικονομιςεων ενζργειασ κατά τθν 

περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ςε 52,6 ktoe 

Διάρκεια περιόδου 

υποχρζωςθσ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του μζτρου είναι 2014-2020 

Θ διάρκεια ηωισ του μζτρου εκτείνεται πζραν τθσ 
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δεκαετίασ 

Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ 

μζτρων 

Οι αρμοδιότθτεσ του ενεργειακοφ υπευκφνου 

περιλαμβάνουν: 

1) τθ ςυλλογι ςτοιχείων για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ 

των κτιρίων 

2) τθν υποχρεωτικι τιρθςθ αρχείου ι βάςθσ δεδομζνων 

για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ του κτιρίου 

3) τθ ςφνταξθ ετιςιασ ςυνοπτικισ ζκκεςθσ ενεργειακισ 

καταγραφισ και ελζγχου ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ, 

απαιτιςεισ και κατευκφνςεισ για τθ διεξαγωγι 

ενεργειακϊν επικεωριςεων που απαιτεί θ ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 

11038/1999 (ΦΕΚ Β, 1526, 08-07-1999) 

4) τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ των κεντρικϊν 

εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ-ψφξθσ και τθν ευκφνθ 

διενζργειασ τθσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ των λεβιτων-

καυςτιρων και μονάδων κλιματιςμοφ  

5) τθν παρακολοφκθςθ ζργων ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν 

για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Ροιοτικζσ προδιαγραφζσ Ο κακοριςμόσ των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν  για τθν 

παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του μζτρου 

πραγματοποιείται από τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ των 

Υπουργείων Εςωτερικϊν και Ανάπτυξθσ 

Ρρωτόκολλο 

παρακολοφκθςθσ και 

επαλικευςθσ 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι 

θ μζκοδοσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 5% επί τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ κάκε κτιρίου και κα 

επαλθκεφεται κατά τθν εκπόνθςθ τθσ ετιςιασ ςυνοπτικισ 

ζκκεςθσ ενεργειακισ καταγραφισ και ελζγχου 

Ρρωτόκολλο ελζγχου Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ ςε κάκε κτίριο του 

δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, αςκείται 

από το Γενικό Γραμματζα εκάςτου Υπουργείου, ςτο οποίο 

υπάγεται ι από το οποίο εποπτεφεται ο οικείοσ φορζασ, ο 

οποίοσ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ 

των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Ανάπτυξθσ, εγγράφωσ 

και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΦ ΕΞΟΙΚΟΝΠΜΗΣΗΣ ΕΝΖΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΙΜΖΟΥΣ ΔΆΣΕΩΝ  

Θ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ για τθν επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ παρουςιάηεται 

αναλυτικά ανά μζτρο πολιτικισ. 

 

Μ1. Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν 

προετοιμαςία των ΡΕΑ ςτισ κατοικίεσ ςτισ οποίεσ κα διενεργθκοφν οι παρεμβάςεισ. 

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ ςυνυπολογίηονται ςτθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

Το Ρρόγραμμα αφορά ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν τον κτιριακό τομζα και προβλζπει τθν 

ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ). H μεκοδολογία υπολογιςμοφ των 

εξοικονομιςεων ενζργειασ βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων από τα ΡΕΑ 

που ζχουν εκδοκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ. Συγκεκριμζνα, από τθν επεξεργαςία των 

αποτελεςμάτων των ΡΕΑ των κτιρίων ςτα οποία ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο των παρεμβάςεων 

του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, προκφπτει ότι θ μζςθ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

που επιτυγχάνεται από το Ρρόγραμμα είναι 163,9 kWh/m2. Επίςθσ, το μζςο εμβαδόν των 

κτιρίων ςτο Ρρόγραμμα ανζρχεται ςτα 106,7 m2. Ρροκειμζνου να προκφψει θ εξοικονόμθςθ 

τελικισ ενζργειασ χρθςιμοποιοφνται οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ του κτιρίου ςε πρωτογενι ενζργεια τθσ ΥΑ Αρικμ. Δ6/Β/οικ. 5825 «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων» (Ρίνακασ 31). 

Ρίνακασ 31: Συντελεςτζσ μετατροπισ τελικισ κατανάλωςθσ ςε πρωτογενι ενζργεια. 

Ρθγι ενζργειασ 
Συντελεςτισ μετατροπισ ςε πρωτογενι 

ενζργεια 

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 1,10 

Ηλεκτρικι ενζργεια 2,90 

Πθγι: ΥΑ  Αρικμ. Δ6/Β/οικ. 5825 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», 

Πίνακασ Β1. 

 

Με δεδομζνο ότι θ πλειοψθφία των παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν μζςω του προγράμματοσ, 

αφοροφν μζτρα για τθν μείωςθ του κερμικοφ φορτίου των κατοικιϊν, αποδίδεται ποςοςτό 80% 
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ςτθ κερμικι ενζργεια και 20% ςτθν θλεκτρικι ενζργεια, ςτο ςφνολο τθσ εξοικονομοφμενθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ εξοικονόμθςθ ανά m2 κτιρίου κατοικίασ υπολογίηεται ωσ 

εξισ: 

 

ΕΕτ = ΕΕπ* (ΡΕκ/ΣΜκ + ΡΕθ/ ΣΜθ)  (5) 

όπου: 

ΕΕτ: Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

ΕΕπ: Εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

ΣΜκ: Συντελεςτζσ μετατροπισ τελικισ ενζργειασ πετρελαίου κζρμανςθσ ςε πρωτογενι ενζργεια 

ΣΜθ: Συντελεςτζσ μετατροπισ τελικισ ενζργειασ θλεκτριςμοφ ςε πρωτογενι ενζργεια 

ΡΕκ: Ροςοςτό εξοικονομοφμενθσ κερμικισ ενζργειασ 

ΡΕθ :Ροςοςτό εξοικονομοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 

Επομζνωσ, θ εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ανζρχεται ςτισ:  

163,9 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 130,5 KWh/m2. 

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του μζτρου (2011-2015) υπολογίηεται να ενταχκοφν ςτο Ρρόγραμμα 

70.000 κατοικίεσ με μζςο εμβαδόν 106,7 m2/κατοικία. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ανζρχεται ςτισ: 

130,5 KWh/m2*106,7 m2/κατοικία*70.000 κατοικίεσ = 975,0 GWh ι 83,8 ktoe 

Θ μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά κατοικία ανζρχεται ςτα: 

83,8 ktoe/70.000 κατοικίεσ = 0,0012 ktoe/κατοικία 

 

Μ2. Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ»  

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ ι τεχνικοφ ςυμβοφλου του Διμου που κα 

υπόκειται ςε ζλεγχο από το ΚΑΡΕ που ζχει οριςτεί ενδιάμεςοσ φορζασ του Ρρογράμματοσ.  
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H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων 

των τεχνικϊν δελτίων προτάςεων που ζχουν κατατεκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ. Από τθν 

επεξεργαςία των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των παρεμβάςεων που 

προδιαγράφονται ςτα τεχνικά δελτία προτάςεων 104 διμων που ζχουν ενταχκεί ςτο 

Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ», θ εξοικονόμθςθ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ των 

παρεμβάςεων ανά άξονα προτεραιότθτασ, παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 32. 

Ρίνακασ 32: Εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ κατά τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων  

Άξονασ 
Εξοικονόμθςθ Ρρωτογενοφσ 

Ενζργειασ (ktoe) 

Άξονασ 1: Κτίρια - Τεχνικά δελτία προτάςεων 2,35 

Άξονασ 2: Οδοφωτιςμόσ - Τεχνικά δελτία 

προτάςεων 

2,56 

Άξονασ 3: Υποδομζσ - Τεχνικά δελτία προτάςεων 1,05 

Συνολικι εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 5,96 

 

Για τθ μετατροπι τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε τελικι ενζργεια, ανάλογα με τον αντίκτυπο του 

κάκε άξονα ςτα κερμικά και θλεκτρικά φορτία των διμων, αποδίδονται τα ποςοςτά που 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 33 ςτθν εξοικονομοφμενθ κερμικι και θλεκτρικι ενζργεια, ςτο 

ςφνολο τθσ εξοικονομοφμενθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Ρίνακασ 33: . Η επί τισ % εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ   

Άξονασ 

Ροςοςτό εξοικονόμθςθσ (%) 

Θερμικι 

Ενζργεια 

Ηλεκτρικι 

Ενζργεια 

Άξονασ 1: Κτίρια - Τεχνικά δελτία προτάςεων 80 20 

Άξονασ 2: Οδοφωτιςμόσ - Τεχνικά δελτία προτάςεων - 100 

Άξονασ 3: Υποδομζσ - Τεχνικά δελτία προτάςεων 100 - 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε 

πρωτογενι ενζργεια και τθν εξίςωςθ (5) που παρακζτονται ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμϊν του 

μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον», θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που προκφπτει ανζρχεται ςτα: 

ΕΕτ = 2,35 ktoe*(0,8/1,1+0,2/2,9) + 2,56 ktoe/2,9 + 1,05 ktoe/1,1 = 3,7 ktoe 

Θ μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά διμο ανζρχεται ςτα: 

3,7 ktoe/104 διμοι = 0,036 ktoe/διμο 
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Μ3. Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΙΙ»  

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ ι τεχνικοφ ςυμβοφλου του Διμου που κα 

υπόκειται ςε ζλεγχο από τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ 

Τομείσ τθσ Ενζργειασ του Φυςικοφ Ρλοφτου και τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του 

ΥΡΕΚΑ που ζχει οριςτεί ενδιάμεςοσ φορζασ του Ρρογράμματοσ.  

Το Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΟΤΑ ΛΛ», είναι προςανατολιςμζνο ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν τισ 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Διμων και προβλζπει τθν ζκδοςθ ΡΕΑ. H μεκοδολογία υπολογιςμοφ 

του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων από τα ΡΕΑ που ζχουν 

εκδοκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ και θ αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

πραγματοποιείται με τθ μεκοδολογία που αναπτφςςεται ςτο μζτρο «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον». 

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

Από τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ ζκδοςθσ των ΡΕΑ που πραγματοποιικθκε για 36 

Διμουσ που ζχουν ενταχκεί μζχρι ςιμερα ςτο Ρρόγραμμα, θ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, ανζρχεται ςτα 2,71 ktoe. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε 

πρωτογενι ενζργεια και τθν εξίςωςθ (5) που παρακζτονται ςτθν μεκοδολογία υπολογιςμϊν του 

μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον», θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που προκφπτει ανζρχεται ςτα: 

2,71 ktoe*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 2,16 ktoe 

Θ μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά Διμο ανζρχεται ςτα: 

2,16 ktoe/36 διμοι = 0,060 ktoe/διμο 

Μζχρι τθ λιξθ του μζτρου προβλζπεται να ζχουν ενταχκεί ςυνολικά 139 διμοι. Επομζνωσ το 

ςφνολο τθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ ενζργειασ που προκφπτει από τθν εφαρμογι του μζτρου 

ανζρχεται ςτα: 

0,060 ktoe/Διμο*139 διμοι = 8,3 ktoe. 

 

Μ4. Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν 



[ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ]   

 

                                                                                             Σελ. 206   

προετοιμαςία των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ (ΡΕΑ) ςτισ κατοικίεσ ςτισ οποίεσ κα 

διενεργθκοφν οι παρεμβάςεισ.  

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθ χριςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

αποτίμθςθσ του μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον», ςφμφωνα με το οποίο θ μζςθ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ από τθν εφαρμογι του μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον» ανζρχεται 

ςε 0,0012 ktoe ανά κατοικία.  

Το μζτρο προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε 200.000 κατοικίεσ οδθγϊντασ ςε εξοικονόμθςθ τελικισ 

ενζργειασ   

0,0012 ktoe/κατοικία*200.000 κατοικίεσ = 239,5 ktoe. 

 

Μ5. Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ από τεχνικι υπθρεςία ι τεχνικό ςφμβουλο του φορζα τθσ 

επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν προετοιμαςία των πιςτοποιθτικϊν 

ενεργειακισ απόδοςθσ (ΡΕΑ) των δθμοςίων κτιρίων  που κα διενεργθκοφν οι παρεμβάςεισ. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων 

από τα Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) που ζχουν εκδοκεί για κτίρια γραφείων του 

τριτογενοφσ τομζα. Συγκεκριμζνα από τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ ζκδοςθσ ΡΕΑ 

για κτίρια γραφείων, υπολογίςτθκε θ μζςθ ειδικι κατανάλωςθ ανά τετραγωνικό μζτρο (m2), 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλιματικι ηϊνθ των εξεταηόμενων κτιρίων. Θ ειδικι κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ανζρχεται ςτισ 410 kWh/m2. 

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε 

πρωτογενι ενζργεια και τθν εξίςωςθ (5) που παρακζτονται ςτθν μεκοδολογία υπολογιςμϊν του 

μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον», θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που προκφπτει ανζρχεται ςτα: 

410 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 326,5 kWh/m2 

Θ ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων του δθμοςίου τομζα κα πραγματοποιθκεί με υλοποίθςθ 

ςυνδυαςμοφ παρεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθσ εξοικονόμθςθ 65% ςτθν κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ, προκειμζνου να εκπλθρωκοφν οι 

απαιτιςεισ που απορρζουν από τθν Οδθγία 2010/31/ΕΕ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των 
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Κτιρίων  ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ του Άρκρου 5 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν 

Ενεργειακι Απόδοςθ. 

Επομζνωσ θ εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ανζρχεται ςε: 

326,5 kWh/m2*65% = 212 kWh/m2 

Θ μζςθ εκτιμϊμενθ επιφάνεια των κτιρίων γραφείου του δθμοςίου τομζα ανζρχεται ςτα 2.500 

m2. Το μζτρο προβλζπεται ότι κα εφαρμοςτεί ςε 280 κτίρια, οδθγϊντασ ςε ςυνολικι 

εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ: 

212 kWh/m2*2.500 m2/κτίριο*280 κτίρια = 148,4 GWh ι 12,8 ktoe 

 

Μ6. Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ από τεχνικι υπθρεςία ι τεχνικό ςφμβουλο του φορζα τθσ 

επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν προετοιμαςία των πιςτοποιθτικϊν 

ενεργειακισ απόδοςθσ (ΡΕΑ) των κτιρίων που κα διενεργθκοφν οι παρεμβάςεισ. 

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων 

από τα Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) που ζχουν εκδοκεί για κτίρια γραφείων του 

τριτογενοφσ τομζα. Συγκεκριμζνα από τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ ζκδοςθσ ΡΕΑ 

για κτίρια του τριτογενι τομζα, υπολογίςτθκε, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλιματικι ηϊνθ των 

εξεταηόμενων κτιρίων, ότι θ ςτακμιςμζνθ ειδικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ κτιρίων, ιςοφται με 550 kWh/m2. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ λαμβάνονται υπόψθ οι ςυντελεςτζσ 

μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε πρωτογενι ενζργεια και θ εξίςωςθ (5) που 

παρακζτονται ςτθν μεκοδολογία υπολογιςμϊν του μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' Οίκον». 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ειδικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςε κτίρια του τριτογενι τομζα 

ανζρχεται ςε: 

550 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 438 kWh/m2 

Εκτιμάται ότι κα ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα 3.500 κτίρια με μζςο εμβαδόν κτιρίου ίςο με 600 m2 

και κα υλοποιθκοφν μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τα οποία δφνανται να 

οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 40%, οπότε προκφπτει ότι θ 

εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια ιςοφται με: 
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438 KWh/m2*600 m2/κτίριο*3.500 κτίρια*40% = 368 GWh ι 31,6 ktoe 

 

Μ7. Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 ςε 

φορείσ του Δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ 

εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 10% επί τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ κάκε κτιρίου και κα επαλθκεφεται κατά τθ διαδικαςία διατιρθςθσ του προτφπου. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων 

από τα Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) που ζχουν εκδοκεί για κτίρια γραφείων του 

τριτογενοφσ τομζα. 

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ προβλζπεται να υλοποιθκεί ςε 4.000 κτίρια 

του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Συνεπϊσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία και 

τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ που περιγράφθκαν παραπάνω ςτο μζτρο «Ενεργειακι αναβάκμιςθ 

δθμοςίων κτιρίων» (ειδικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ 326,5 kWh/m2 και μζςο εκτιμϊμενο 

εμβαδόν κτιρίου 2.500 m2) και υποκζτοντασ 10% μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, 

όπωσ τεκμθριϊνεται από ςχετικζσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ για τθν τεκμθρίωςθ του 10% ςτα 

μζτρα ςυμπεριφοράσ. (Guidance note on Directive 2012/27/EU, Article 5: Exemplary role of 

public bodies' buildings, Commission Staff Working Document και Achieving energy efficiency 

through behaviour change: what does it take?, ΕΕΑ) προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

τελικισ ενζργειασ ιςοφται με: 

4.000 κτίρια*326,5 KWh/m2*2.500 m2/κτίριο*10% = 326 GWh ι 28,1 ktoe 

 

Μ8. Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ μζςω Επιχειριςεων 

Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και κα ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ από τεχνικι υπθρεςία ι τεχνικό ςφμβουλο του φορζα τθσ 

επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν προετοιμαςία των πιςτοποιθτικϊν 

ενεργειακισ απόδοςθσ (ΡΕΑ) ςτα κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ ςτα οποία κα διενεργθκοφν οι 

παρεμβάςεισ.  

Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 
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H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων 

από τα Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) που ζχουν εκδοκεί για κτίρια του 

τριτογενοφσ τομζα. Συγκεκριμζνα θ ςτακμιςμζνθ ειδικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ, 

όπωσ προκφπτει ςε ςυνδυαςμό από τα εκδοκζντα Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ για 

κατθγορίεσ κτιρίων του τριτογενι τομζα και εκτιμιςεισ από μελζτεσ περιπτϊςεων, ανζρχεται ςε 

550 kWh/m2. Για τθν εκτίμθςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ λαμβάνονται υπόψθ οι 

ςυντελεςτζσ μετατροπισ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε πρωτογενι ενζργεια και θ 

εξίςωςθ (5) που παρακζτονται ςτθν μεκοδολογία υπολογιςμϊν του μζτρου «Εξοικονόμθςθ Κατ' 

Οίκον». 

Ριο ςυγκεκριμζνα, προκφπτει ότι θ ειδικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτα ςυγκεκριμζνα 

κτίρια ιςοφται με:  

550 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 437,8 kWh/m2 

Εκτιμάται ότι με το μζτρο κα υλοποιθκοφν επεμβάςεισ ςε 3.000 κτίρια με μζςο εμβαδόν κτιρίου 

ίςο με 1.000 m2 και κα υλοποιθκοφν μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τα οποία 

δφνανται να οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ τάξεωσ του 45%, οπότε προκφπτει ότι θ 

εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια ιςοφται με: 

437,8 KWh/m2*1.000 m2/κτίριο*3.000 κτίρια*45% εξοικονόμθςθ = 591 GWh ι 50,8 ktoe 

 

Μ9. Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 10% επί τθσ τελικισ κατανάλωςθσ κάκε κτιρίου. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ ότι κα εκπαιδευκοφν 

ςυνολικά 40.000 τεχνικά ςτελζχθ του τριτογενοφσ τομζα που κα εργάηονται ςε διαφορετικά 

κτίρια, γίνονται δε οι παραδοχζσ ότι τελικά κα επθρεαςτεί το 85% των εκπαιδευομζνων και ότι θ 

επίδραςθ αυτι κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά 

10%, όπωσ τεκμθριϊνεται από ςχετικζσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ για τθν τεκμθρίωςθ των 

μζτρων ςυμπεριφοράσ (Guidance note on Directive 2012/27/EU, Article 5: Exemplary role of 

public bodies' buildings, Commission Staff Working Document και Achieving energy efficiency 

through behaviour change: what does it take?, ΕΕΑ).  

Συνεπϊσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία και τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ που περιγράφθκαν 

ςτο μζτρο «Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςε κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ» (ειδικι κατανάλωςθ 

τελικισ ενζργειασ 437,8 kWh/m2 και εκτιμϊμενο μζςο εμβαδόν κτιρίου 600 m2), υπολογίηεται θ 

ςυνολικι εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ, θ οποία ιςοφται με: 

40.000 κτίρια*85%*437,8 KWh/m2*600 m2/κτίριο*10% = 893 GWh ι 76,8 ktoe 
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Οι κλιματικζσ διακυμάνςεισ τθσ χϊρασ κα ςυνυπολογίηονται κατά τθ διαδικαςία ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και ζκδοςθσ του ΡΕΑ. 

 

Μ10. Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 8% επί τθσ τελικισ κατανάλωςθσ του οικιακοφ και 

τριτογενοφσ τομζα. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςε μελζτθ τθσ ολλανδικισ εταιρείασ 

ςυμβοφλων ενεργειακοφ τομζα DNV ΚΕΜΑ (Smart metering in Greece: Roadmap and cost 

benefit analysis, August 2012). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και υποκζτοντασ ότι το 95% 

των μετρθτϊν κα εγκαταςτακεί ςτον οικιακό τομζα, ο οποίοσ το 2011 κατανάλωςε 1.516 ktoe 

θλεκτρικισ ενζργειασ και το υπόλοιπο 5% ςτον τριτογενι τομζα, ο οποίοσ το 2011 κατανάλωςε 

1.446 ktoe, προςδιορίηεται θ εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ, θ οποία ιςοφται με: 

80%*(95%*1.516 ktoe+5%*1.446 ktoe)*8% = 96,8 ktoe 

 

Μ11. Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 40% επί τθσ κατανάλωςθσ βενηίνθσ που αντιςτοιχεί ςτα 

αντικακιςτάμενα οχιματα. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςε ςτοιχεία (από ςχετικζσ αναφορζσ του 

Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων – ΣΕΑΑ, ςτατιςτικά ςτοιχεία και εκτιμιςεισ 

από μελζτεσ του ΚΑΡΕ, κακϊσ επίςθσ και από ςτοιχεία τθσ αγοράσ) ςφμφωνα με τα οποία θ 

ειδικι κατανάλωςθ των παλαιϊν ελαφρϊν φορτθγϊν οχθμάτων ανζρχεται ςε 15 lt/100 km , θ 

ειδικι κατανάλωςθ των ελαφρϊν φορτθγϊν νζασ τεχνολογίασ ανζρχεται ςε 9 lt/100 km και θ 

μζςθ απόςταςθ που διανφουν τα οχιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ανζρχεται ςε 25.000 

km, κεωρείται δε ότι το ςφνολο των οχθμάτων είναι βενηινοκίνθτα και ότι θ αντικατάςταςθ δε 

κα μεταβάλει τθν χριςθ τουσ. 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά όχθμα προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο: 

ΕΕο =ΕΚπ*D – ΕΚν*D  (6) 

όπου, 

ΕΕο : Εξοικονόμθςθ ενζργειασ  

ΕΚπ : Ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ παλαιϊν ελαφρϊν φορτθγϊν  
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ΕΚν : Ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ νζων ελαφρϊν φορτθγϊν 

D :    Ετιςια διανυκείςα απόςταςθ      

Επομζνωσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανζρχεται ςτα:  

25.000 km/όχθμα * (15 lt/ ανά 100 km - 9 lt/ ανά 100 km) = 1500 lt/ όχθμα 

= 0,72 kg/lt  * 1500 lt/όχθμα = 1080 kg/όχθμα 

= 1080 kg/όχθμα * 12,222 kWh/kg = 13200 kWh/όχθμα ι 0,00113 ktoe/όχθμα 

Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του μζτρου προβλζπεται να αντικαταςτακοφν 10.000 οχιματα, με 

αποτζλεςμα να προκφψει εξοικονόμθςθ ενζργειασ: 

0,00113 ktoe/όχθμα * 10.000 οχιματα = 11,3 ktoe 

 

Μ12. Αντικατάςταςθ παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικοφ τομζα 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ 

πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 40% επί τθσ κατανάλωςθσ βενηίνθσ που αντιςτοιχεί ςτα 

αντικακιςτάμενα οχιματα. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ με βάςθ τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ και τα μζςα διανυκζντα χιλιόμετρα των οχθμάτων. 

Από υφιςτάμενα ςτοιχεία (από ςχετικζσ αναφορζσ του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων 

Αυτοκινιτων – ΣΕΑΑ, ςτατιςτικά ςτοιχεία και εκτιμιςεισ από μελζτεσ του ΚΑΡΕ, κακϊσ επίςθσ 

και από ςτοιχεία τθσ αγοράσ), θ ειδικι κατανάλωςθ των παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων 

ανζρχεται ςε 10 lt/100km ενϊ θ ειδικι κατανάλωςθ των επιβατικϊν οχθμάτων νζασ τεχνολογίασ 

ανζρχεται ςε 6 lt/100km. Θ μζςθ απόςταςθ που διανφουν τα οχιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κατθγορίασ ανζρχεται ςε 15.000 km, κεωρείται δε ότι το ςφνολο των οχθμάτων είναι 

βενηινοκίνθτα και θ αντικατάςταςθ δεν κα μεταβάλει τθν χριςθ τουσ. 

Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  ανά όχθμα χρθςιμοποιείται θ εξίςωςθ (5) που 

παρατίκεται ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμϊν του μζτρου «Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν 

φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα»:  

15.000 km/όχθμα *(10 lt/ ανά 100 km-6 lt/ανά 100 km) = 600 lt/ όχθμα ι 0,000464 ktoe/όχθμα 

= 0,72 kg/lt * 600 lt/όχθμα = 432 kg/όχθμα 

= 432 kg/όχθμα * 12,222 kWh/kg = 5279,9 kWh/όχθμα ι 0,000454 ktoe/όχθμα 

Το μζτρο αφορά ςε αντικατάςταςθ 50.000 παλαιϊν επιβατικϊν οχθμάτων (από ςχετικζσ 

αναφορζσ του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων – ΣΕΑΑ), με αποτζλεςμα να 

προκφπτει εξοικονόμθςθ ενζργειασ: 
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0,000454 ktoe/όχθμα *50.000 οχιματα = 22,7 ktoe 

 

Μ13. Ρροϊκθςθ αεριοκίνθςθσ (CNG) –υγραεριοκίνθςθσ (LPG) επιβατικϊν οχθμάτων 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ, 

εφαρμόηοντασ τουσ πρότυπουσ ςυντελεςτζσ ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου και μετατροπισ 

του ςε ενζργεια ςτα αντικακιςτάμενα οχιματα. 

Τα κίνθτρα προϊκθςθσ τθσ αεριοκίνθςθσ-υγραεριοκίνθςθσ αφοροφν υποδομζσ που κα 

προςδίδουν 90% αυτονομία ςτθν αεριοκίνθςθ-υγραεριοκίνθςθ των οχθμάτων. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ με βάςθ τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ και τα κατά μζςο όρο διανυκζντα χιλιόμετρα των 

οχθμάτων. 

Από υφιςτάμενα ςτοιχεία (από ςχετικζσ αναφορζσ του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων 

Αυτοκινιτων – ΣΕΑΑ, ςτατιςτικά ςτοιχεία και εκτιμιςεισ από μελζτεσ του ΚΑΡΕ, κακϊσ επίςθσ 

και από ςτοιχεία τθσ αγοράσ), προκφπτει θ ειδικι κατανάλωςθ ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ όταν 

χρθςιμοποιεί βενηίνθ εκτιμάται ςε 10 lt/100 km. Τα οχιματα LPG και CNG φζρουν κινθτιρα 

διπλοφ καυςίμου, ενϊ οι ειδικζσ καταναλϊςεισ των οποίων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 34. 

Ρίνακασ 34: Ραραδοχζσ αναφορικά με τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ των οχθμάτων. 

Κινθτιρασ διπλοφ καυςίμου LPG Κινθτιρασ διπλοφ καυςίμου CNG 

Υγραζριο 

(lt/100 klm) 
Βενηίνθ 

(lt/100 klm) 
Φυςικό Αζριο 

(kg/100 klm) 
Βενηίνθ 

(lt/100 klm) 

8 6,3 4,2 6,4 

Στον Ρίνακα 35 παρουςιάηονται οι φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των εν λόγω καυςίμων για τθν 

μετατροπι των καταναλϊςεων ςε κοινι, ςυγκρίςιμθ μονάδα κατανάλωςθσ (kWh/100klm) 

Ρίνακασ 35: Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ καυςίμων. 

Καφςιμο 

Ειδικι Κατανάλωςθ Ειδικό 
Βάροσ 

(kg/m3) 
ΚΘΔ 

Ειδικι Κατανάλωςθ 
(kWh/100 klm) 

Βενηίνθ LPG ι CNG 
Κανονικι Μζςθ 

Βενηίνθ 9,2 lt/100 km - - 8,8 kWh/lt 88,00 80,96 

LPG 6,3 lt/100 km 8 lt/100 km - 7,3 kWh/lt 56,50 

64,32 CNG 
6,4 lt/100 km 4,2 kg/100 klm 0,59 

10,4 

kWh/Nm3 
72,13 
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Οι παραπάνω υπολογιςμοί πραγματοποιικθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ προϊκθςθ του εν 

λόγω μζτρου κα ςυμβάλει ςε 90% αυτονομία των οχθμάτων ςε εναλλακτικό καφςιμο.  

Ρροκειμζνου να γίνει ο υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που κα επιφζρει θ εφαρμογι 

του εν λόγω μζτρου, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα δεδομζνα: 

 Θ μζςθ απόςταςθ που διανφουν ετθςίωσ τα οχιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ 

εκτιμάται ςε 15.000 km 

 Θ προϊκθςθ του εν λόγω μζτρου κα οδθγιςει ςε αντικατάςταςθ 35.000 οχθμάτων του 

υφιςτάμενου ςτόλου οχθμάτων ζωσ το 2020.  

 Από το ςφνολο του ςτόλου που κα αντικαταςτακεί το 80% (28.000 οχιματα) κα 

αντικαταςτακοφν με νζα οχιματα LPG και CNG 

 Το υπόλοιπο 20% (7.000 οχιματα) αφοροφν υφιςτάμενα οχιματα των οποίων οι 

ιδιοκτιτεσ κα προβοφν ςε μετατροπι του κινθτιρα και υποκατάςταςθ καυςίμου 

 Κα υπάρξει ιςοδφναμθ αντικατάςταςθ του ςτόλου με οχιματα LPG και CNG (17.500 

οχιματα LPG και 17.500 οχιματα CNG) 

Από τθν υποκατάςταςθ προςαυξάνεται κατά 5% θ ειδικι κατανάλωςθ των οχθμάτων 

εναλλακτικοφ καυςίμου ςε ςχζςθ με τα καινοφργια οχιματα LPG και CNG. 

Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λαμβάνονται υπόψθ οι παραπάνω παραδοχζσ 

κακϊσ και θ εξίςωςθ (6) που παρατίκεται ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμϊν του μζτρου 

«Αντικατάςταςθ παλαιϊν ελαφριϊν φορτθγϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα». 

Θ κατανάλωςθ ενζργειασ του υφιςτάμενου ςτόλου ανζρχεται ςε: 

35.000 οχιματα * 88,00 kWh/100 km* 15.000 km = 461,7 MWh ι 39,7 ktoe  

Θ κατανάλωςθ ενζργειασ του νζου ςτόλου των οχθμάτων ανζρχεται ςε: 

0,8*35.000 οχιματα * 64,32 kWh/100 km *15.000 km + 0,2*35.000 οχιματα * 64,32 kWh/100 

km * 1,05 * 15.000 km = 340,8 MWh ι 29,3 ktoe 

Επομζνωσ, από τθν εφαρμογι του μζτρου κα προκφψει εξοικονόμθςθ ενζργειασ: 

39,7 ktoe - 29,3 ktoe = 10,4 ktoe 

 

Μ14. Ρράξεισ ΕΡΡΕΑΑ 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ κα 

πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ρρογράμματοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

επιμζρουσ πράξεων, ενϊ ωσ μεκοδολογία υπολογιςμοφ κα χρθςιμοποιθκεί είτε αυτι τθσ 

κλιμακωτισ είτε αυτι τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

εκάςτοτε πράξθσ. Θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε 14,2 

ktoe. 
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Μ15. Ανάπτυξθ Μετρό Θεςςαλονίκθσ  

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που κα 

χρθςιμοποιθκεί είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, με βάςθ τα 

πραγματικά ςτοιχεία διακίνθςθσ επιβατϊν, τα υποκακιςτϊμενα οχθματοχιλιόμετρα και τον 

δείκτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά επιβάτθ ΛΧ. 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςε μελζτθ τθσ εταιρείασ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Θ μελζτθ αφορά τθν εκτίμθςθ τθσ θμεριςιασ εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν για τουσ 13 ςτακμοφσ, 

που αποτελεί το βαςικό ζργο και τθν επζκταςθ προσ τθν Καλαμαριά με 5 ςτακμοφσ, και τθν 

αντικατάςταςθ τθσ μετακίνθςθσ με ιδιωτικά οχιματα από τουσ επιβάτεσ με χριςθ του υπόγειου 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου.  

Συγκεκριμζνα, θ εκτιμϊμενθ θμεριςια επιβατικι κίνθςθ για τουσ 13 ςτακμοφσ του βαςικοφ 

ζργου είναι 247.000 επιβάτεσ και για τθν επζκταςθ προσ τθν Καλαμαριά για τουσ 5 ςτακμοφσ 

είναι 63.000 επιβάτεσ. Συνεπϊσ, θ ςυνολικι θμεριςια επιβατικι κίνθςθ των ςτακμϊν κα είναι 

310.000 επιβάτεσ. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ με βάςθ τισ ειδικζσ καταναλϊςεισ και τα μζςα διανυκζντα χιλιόμετρα των οχθμάτων 

που αντικακίςτανται με τθ χριςθ του υπόγειου ςιδθροδρομικοφ δικτφου. 

Από υφιςτάμενα ςτοιχεία, θ ειδικι κατανάλωςθ ενόσ μζςου επιβατικοφ οχιματοσ ανζρχεται ςε 

9 lt/100km και θ μζςθ θμεριςια διανυόμενθ απόςταςθ ανά όχθμα ανά επιβάτθ ανζρχεται ςε 

15,2 km.  

Ακόμα, υπολογίηεται μία αφξθςθ των χιλιομζτρων των οχθμάτων λόγω εξεφρεςθσ ςτάκμευςθσ 

με ςυντελεςτι 1,2, ζνασ ςυντελεςτισ 1,5 λόγου επιβάτθ προσ όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ, δθλαδι 

για 1 όχθμα αντιςτοιχεί 1,5 επιβάτθσ και ζνα ποςοςτό 22% των επιβατϊν του μετρό που κα 

χρθςιμοποιοφςαν όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ.  

Θ θμεριςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά όχθμα προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο: 

ΕΕο =ΕΚπ*D*Σ1*Σ2  (7) 

όπου, 

ΕΕο : Εξοικονόμθςθ ενζργειασ  

ΕΚπ : Ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ οχθμάτων 

D :  Θμεριςια μζςθ διανυκείςα απόςταςθ     

Σ1: ςυντελεςτισ αφξθςθσ απόςταςθσ λόγω εξεφρεςθσ ςτάκμευςθσ 
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Σ2: ςυντελεςτισ αντιςτοιχίασ επιβατϊν με ΛΧ 

Επομζνωσ,  

15,2 km/όχθμα *(9 lt/ ανά 100 km)*1,2 / 1,5επιβάτθΛΧ/όχθμα = 1,09 lt/επιβάτθ ΛΧ = 0,72 kg/lt  * 

1,09 lt/επιβάτθ ΛΧ = 0,78 kg/επιβάτθ ΛΧ = 0,78kg/επιβάτθ ΛΧ * 12,222 kWh/kg = 9,53 

kWh/επιβάτθ ΛΧ ι 0,00000082 ktoe/επιβάτθ ΛΧ 

Με τθν υπόκεςθ του 22% των επιβατϊν του μετρό που χρθςιμοποιοφςαν οχιματα ιδιωτικισ 

χριςθσ θ ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι: 

310.000 επιβάτεσ/θμζρα * 22% * 0,00000082 ktoe/επιβάτθ ΛΧ * 365 θμζρεσ/ζτοσ = 21,4 ktoe 

 

Μ16. Επζκταςθ Μετρό Ακινασ  

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που κα 

χρθςιμοποιθκεί είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, με βάςθ τα 

πραγματικά ςτοιχεία διακίνθςθσ επιβατϊν, τα υποκακιςτϊμενα οχθματοχιλιόμετρα και τον 

δείκτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανά επιβάτθ ΛΧ. 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςε μελζτθ τθσ εταιρείασ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Θ μελζτθ αφορά τθν εκτίμθςθ τθσ θμεριςιασ εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν για τισ επεκτάςεισ του 

Μετρό τθσ Ακινασ από το 2011 και μετά και τθν αντικατάςταςθ τθσ μετακίνθςθσ με ιδιωτικά 

οχιματα από τουσ επιβάτεσ με χριςθ του υπόγειου ςιδθροδρομικοφ δικτφου.  

Από υφιςτάμενα ςτοιχεία, θ ειδικι κατανάλωςθ ενόσ μζςου επιβατικοφ οχιματοσ ανζρχεται ςε 

9 lt/100km και θ μζςθ θμεριςια διανυόμενθ απόςταςθ ανά όχθμα ανά επιβάτθ ανζρχεται ςε 20 

km. Ακόμα, υπολογίηεται μία αφξθςθ των χιλιομζτρων των οχθμάτων λόγω εξεφρεςθσ 

ςτάκμευςθσ με ςυντελεςτι 1,2. Ακόμα, υπολογίηεται μία αφξθςθ των χιλιομζτρων των 

οχθμάτων λόγω εξεφρεςθσ ςτάκμευςθσ με ςυντελεςτι 1,2, ζνασ ςυντελεςτισ 1,3 λόγου επιβάτθ 

προσ όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ, δθλαδι για 1 όχθμα αντιςτοιχεί 1,3 επιβάτθσ και ζνα ποςοςτό 

22% των επιβατϊν του μετρό που κα χρθςιμοποιοφςαν όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ.  

Χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ (7) του μζτρου Ανάπτυξθ Μετρό Κεςςαλονίκθσ για τθν θμεριςια 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά όχθμα προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο: 

20 km/όχθμα *(9 lt/ ανά 100 km)*1,2 / 1,3επιβάτθ ΛΧ/όχθμα = 1,66 lt/επιβάτθ ΛΧ = 0,72 kg/lt  * 

1,66 lt/επιβάτθ ΛΧ = 1,2 kg/επιβάτθ ΛΧ = 1,2kg/επιβάτθ ΛΧ * 12,222 kWh/kg = 14,67 kWh/επιβάτθ 

ΛΧ ι 0,00000126 ktoe/επιβάτθ ΛΧ 

Με τθν υπόκεςθ του 22% των επιβατϊν του μετρό που χρθςιμοποιοφςαν οχιματα ιδιωτικισ 

χριςθσ θ ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι: 

290.000 επιβάτεσ/θμζρα * 22% * 0,00000126 ktoe/επιβάτθ ΛΧ * 365θμζρεσ/ζτοσ = 29,3 ktoe 
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Μ17. Συμψθφιςμόσ προςτίμων αυκαιρζτων με εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι τθσ κλιμακωτισ εξοικονόμθςθσ 

και ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ βάςει τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ που κα υπολογιςτεί κατά τθν 

προετοιμαςία των ΡΕΑ ςτισ κατοικίεσ ςτισ οποίεσ κα διενεργθκοφν οι παρεμβάςεισ. 

Ζωσ το 2020 εκτιμάται ότι κα ενταχκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο μζτρο περίπου 90.000 χιλιάδεσ 

κατοικίεσ, οι οποίεσ κα είναι κατοικίεσ ιδίων χαρακτθριςτικϊν με αυτζσ που εντάςςονται ςτο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» και κα εφαρμόςουν παραπλιςιεσ παρεμβάςεισ 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι κατοικίεσ που κα ενταχκοφν εκτιμάται ότι κα ζχουν μζςο εμβαδόν 106,7 

m2/κατοικία και κα υλοποιοφν παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, οι οποίεσ κα 

οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ τθσ τάξεωσ των 130,5 KWh/m2. 

Συνεπϊσ, θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανζρχεται ςτισ: 

130,5 KWh/m2*106,7 m2/κατοικία*90.000 κατοικίεσ = 1.253,5 GWh ι 107,8 ktoe 

 

Μ18. Ενεργειακοί υπεφκυνοι ςε κτίρια του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι θ μζκοδοσ τθσ προβλεπόμενθσ 

εξοικονόμθςθσ εφαρμόηοντασ πρότυπο ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 5% επί τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ κάκε κτιρίου και κα επαλθκεφεται κατά τθν εκπόνθςθ τθσ ετιςιασ ςυνοπτικισ 

ζκκεςθσ ενεργειακισ καταγραφισ και ελζγχου. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ κεωρείται μια ςυντθρθτικι προςζγγιςθ τθσ αναμενόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

που δφναται να προζλκει από τθν υλοποίθςθ μζτρων ςυμπεριφοράσ, θ οποία περιγράφκθκε 

ςτο μζτρο ςχετικά με τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο 

ISO 50001 ςε φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

H μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ςτόχου βαςίηεται ςτισ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν 

τόςο ςτο μζτρο «Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων», όςο και ςτο μζτρο «Εφαρμογι 

ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ με βάςθ το πρότυπο ISO 50001 ςε φορείσ του Δθμόςιου 

και ευρφτερου δθμόςιου τομζα» (ειδικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ 326,5 kWh/m2 και μζςο 

εκτιμϊμενο εμβαδόν κτιρίου 2.500 m2). 

Συνεπϊσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ςυγκεκριμζνο μζτρο αναμζνεται να εφαρμοςτεί ςε 15.000 

κτίρια, θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανζρχεται ςτισ: 

326,5 KWh/m2*2.500 m2/κτίριο*15.000 κτίρια *5% = 612,2 GWh ι 52,6 ktoe 

 


