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Περίλθψθ 

Οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ γίνονται ολοζνα και πιο ζντονεσ ςτισ μζρεσ μασ. Ιδθ 

από το 1990, ζχει αναγνωριςτεί θ αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου και τθν αποτελεςματικι μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςε 

παγκόςμια κλίμακα. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει αναπτφξει αρκετά προγράμματα και 

πρωτοβουλίεσ και ζχει δϊςει πολλά κίνθτρα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ για τθ λιψθ δράςεων για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, με πρωτοςτάτθ το φμφωνο των Δθμάρχων. τθν 

ενεργειακι τθσ πολιτικι με ορίηοντα το 2050, θ ΕΕ ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 80-95% ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990, 

επιτυγχάνοντασ ζτςι ανκρακικι ουδετερότθτα. 

Οι δράςεισ των κυβερνιςεων μόνο ςε εκνικό επίπεδο δεν είναι επαρκείσ για το μετριαςμό 

του κλίματοσ ζωσ το μζςο του αιϊνα. Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί τισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ πρζπει να ζχει μία ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ, και να διαςφαλίηει τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ, τθν υγεία και τθν αςφάλεια των πολιτϊν κάκε χϊρασ. Για το λόγο αυτό, οι 

πολιτικζσ και τα μζτρα που κα εφαρμοςτοφν ςε τοπικό επίπεδο κα εναρμονίηονται με τθν 

προςζγγιςθ αυτι. υνεπϊσ, θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία όλων των επιπζδων 

διακυβζρνθςθσ (ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό) κρίνεται απαραίτθτθ. 

κοπό τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί θ ανάπτυξθ μεκοδολογικισ 

προςζγγιςθσ για το μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό και τθν υποςτιριξθ των διαφόρων 

επιπζδων διακυβζρνθςθσ ςτθν ανάπτυξθ των ςχεδίων δράςθσ τουσ, θ οποία βαςίςτθκε ςε 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των διακζςιμων ζργων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

Αρχικά παρατζκθκαν οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για το 2020 και το 2030, τόςο ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όςο και ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και οι εκτιμιςεισ εξζλιξθσ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ για το μεταβατικό ςτάδιο μζχρι και το 2050. 

Ακολοφκωσ, αναπτφχκθκε το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, 

κακϊσ και ο ρόλοσ κάκε επιπζδου ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ζπειτα, 

πραγματοποιικθκε μία μελζτθ των διαφόρων πρωτοβουλιϊν και προγραμμάτων που 

υφίςτανται ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ςτθ ςυνζχεια εξετάςτθκαν εκνικζσ 

ςτρατθγικζσ εντόσ τθσ ΕΕ, ςε χϊρεσ που ζχουν ιδθ αναπτφξει τον μακροπρόκεςμο 

ενεργειακό ςχεδιαςμό τουσ με ςτόχουσ και εναλλακτικά ςενάρια. 

Σζλοσ, προτάκθκαν πακζτα δράςεων και μζτρων, τα οποία απαρτίηουν τθν προτεινόμενθ 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ για μακροχρόνιο ςχεδιαςμό ςε ενζργεια και κλίμα ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ. 

 

Λζξεισ-κλειδιά: Κλιματικι Αλλαγι, Εκπομπζσ Αερίων του Κερμοκθπίου, Πολυεπίπεδθ 

Διακυβζρνθςθ, Μακροχρόνιοσ Ενεργειακόσ χεδιαςμόσ, Ανκρακικι Ουδετερότθτα, 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ, χζδια Δράςθσ, Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 
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Abstract 

The effects of climate change are becoming more intense nowadays. Since 1990, the need to 

take action to prevent this phenomenon and to effectively reduce greenhouse gas emissions 

globally has been observed. The European Union has developed several programs and 

initiatives as well as given many incentives to its Member States to take action so as to tackle 

climate change (Covenant of Mayors is considered to be a pioneer in this effort). In its 

energy policy for the year 2050, EU aims to reduce greenhouse gas emissions by 80-95% 

compared to 1990 levels, thereby achieving carbon neutrality. 

Governments' actions at national level alone are not sufficient to achieve climate change 

mitigation until the middle of the century. The strategy to be followed in the upcoming 

decades should include an anthropocentric approach while ensuring sustainable 

development and health and safety for the citizens of each country. For this reason, the 

policies and measures implemented at the local level will be aligned with this approach. 

Effective cooperation within all levels of governance (European, national, regional and local) 

is therefore essential. 

The purpose of this thesis is to propose a methodological approach to long-term energy 

planning and to support different levels of governance in developing their action plans, 

based on a literature review of existing projects and initiatives in European and international 

level, aimed to tackle climate change. 

Initially, the targets set for 2020 and 2030 in both the European Union and Greece, as well as 

the energy system development estimates for the transitional phase by 2050, were set out. 

Subsequently, the theoretical background of multilevel governance was developed, as well 

as the role of each level in tackling climate change. A study of the various initiatives and 

programs existing in international and European level was then carried out, followed by 

national strategies within the EU in countries that have already developed their long-term 

energy planning with objectives and alternative scenarios. 

Finally, action packages and measures have been proposed, which constitute the proposed 

methodological approach for long-term planning in energy and climate in local authority. 

 

 

 

 

 

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gas Emissions, Multilevel Governance, Long-term 

Energy Planning, Carbon Neutrality, Sustainable Development, Action Plans, Local Authority 
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1 Ειςαγωγι 

Σο ενδιαφζρον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ είναι μεγάλο, ςαν αποτζλεςμα των μελλοντικϊν 

κυρίωσ επιπτϊςεων που επιφζρει, αλλά και τθσ επίτευξθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ 

ευρωπαϊκισ κοινότθτασ. Θ κακιζρωςθ ςχεδίων δράςθσ και πολιτικϊν κρίνεται ολοζνα και 

πιο επιτακτικι, λόγω τθσ αςτάκειασ των ενεργειακϊν τιμϊν, τθσ αλλαγισ των 

κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν του πλανιτθ, τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ για ενζργεια, των 

διαταραχϊν ςτον ενεργειακό εφοδιαςμό, κακϊσ και τθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ από άλλεσ 

χϊρεσ, τόςο των κρατϊν-μελϊν όςο και τθσ ΕΕ ςαν ςφνολο. 

ε παγκόςμια κλίμακα, οι αξιολογιςεισ επιςτθμονικϊν ερευνϊν το 1990 ςχετικά με τθν 

κλιματικι αλλαγι και το φαινόμενο του κερμοκθπίου, οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία τθσ 

φμβαςθσ-Πλαιςίου των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ Κλιματικζσ Μεταβολζσ. το πλαίςιο αυτό 

το 1992 κακιερϊκθκε διεκνζσ μζτρο, το οποίο τζκθκε ςε ιςχφ το 1994 και προζβλεπε τθ 

κζςπιςθ εκνικϊν μζτρων από τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ για τον περιοριςμό των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου, ενϊ για τισ χϊρεσ υψθλισ βιομθχανικισ ζνταςθσ απαιτικθκε θ 

ςτακεροποίθςθ των εκπομπϊν ςτα επίπεδα του 1990, μζχρι το ζτοσ 2000 (UNFCCC, 2019). 

Με τθν παραδοχι ότι τα αρχικά αυτά μζτρα δεν κα επαρκοφςαν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

παγκόςμιασ αφξθςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, ςτισ 11 Δεκεμβρίου 1997, οι 

ςυμβαλλόμενεσ χϊρεσ αποφάςιςαν τθν κακιζρωςθ του Πρωτοκόλλου του Κιότο με αρχικό 

ςτόχο τθ ςυνολικι μείωςθ των εκπομπϊν κατά 5% τθν πενταετία 2008-2012 ςυγκριτικά με 

τα επίπεδα του 1990. Σο Πρωτόκολλο του Κιότο τζκθκε ςε ιςχφ το 2005. Αξιοςθμείωτο είναι 

το γεγονόσ ότι τα 15 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ που ςυμμετείχαν αρχικά, δεςμεφτθκαν ωσ 

κοινότθτα για ςυνολικι μείωςθ των εκπομπϊν κατά 8%. 

Θ ΕΕ εφάρμοςε τθν ζναρξθ των μζτρων τθσ ςφμβαςθσ με τθ κζςπιςθ του υςτιματοσ 

Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΕΔΕ) για τθν περίοδο 2005-2007 με τισ Οδθγίεσ 

2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ, ενϊ οι επόμενεσ περίοδοι εφαρμογισ ταυτίηονται με αυτζσ 

που προζβλεπε θ ςφμβαςθ (Ευρωπαϊκό υμβοφλιο, 2019). 

Οι ζκτοτε πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν ενζργεια και το κλίμα ςτθρίηονται 

ςε 5 πυλϊνεσ: 

 Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, αλλθλεγγφθ και εμπιςτοςφνθ 

 Ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ ενεργειακισ αγοράσ τθσ ΕΕ 

 Ενεργειακι απόδοςθ ωσ μζςο για τθ ρφκμιςθ τθσ ηιτθςθσ 

 Απαλλαγι τθσ οικονομίασ από τθν εξάρτθςθ από τον άνκρακα 

 Ζρευνα, καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα 

1.1 τόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 2020 

Σο 2010 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω του πλαιςίου «τρατθγικι Ανάπτυξθ – Ευρϊπθ 2020» 

κατζκεςε μεταξφ άλλων τουσ ςτόχουσ «20/20/20» για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 

2020 (European Commission, 2019a). Οι ςτόχοι αυτοί δεςμεφουν το ςφνολο τθσ ευρωπαϊκισ 

κοινότθτασ για: 
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 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 20% ςυγκριτικά με τα επίπεδα 

του 1990 

 υμβολι των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) ςτθ ςυνολικι τελικι ενεργειακι 

κατανάλωςθ κατά 20% (10% ςτον τομζα των μεταφορϊν) 

 Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20% ςε ςχζςθ με τθν προβλεπόμενθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ το 2020 

ε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ςτόχοι αυτοί για το 2020 διαςφαλίηεται ότι κα επιτευχκοφν. 

1.1.1 Μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ελλάδα ωσ κράτοσ-μζλοσ τθσ κυρϊνοντασ το Πρωτόκολλο του 

Κιότο, ςυμφϊνθςαν να μειϊςουν τισ ανκρωπογενείσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου με 

ςκοπό τθν αποτελεςματικι προςταςία του κλιματικοφ ςυςτιματοσ. το πλαίςιο του ςτόχου 

αυτοφ εφαρμόηεται το ΕΔΕ, αλλά πραγματοποιείται και επιμεριςμόσ των προςπακειϊν για 

τουσ τομείσ που δεν υπάγονται ςτο ΕΔΕ μζςω εκνικϊν πολιτικϊν μείωςθσ των εκπομπϊν. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναγνωρίηοντασ τθν κλιματικι αλλαγι ωσ ηιτθμα υψθλισ 

προτεραιότθτασ, εξζδωςε οδθγία για τθ κζςπιςθ ενόσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ εμπορίασ 

δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου που να λειτουργεί εφρυκμα, ςτοχεφοντασ 

ςτθν αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ των δεςμεφςεϊν τθσ και περιορίηοντασ κατά το 

δυνατόν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. 

Θ πρωτοβουλία για εμπορία εκπομπϊν υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο το 

2003 και ανακεωρικθκε το 2009. Κάκε χρόνο τα κράτθ μζλθ παρουςιάηουν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόηουν το ΕΔΕ. Επιπρόςκετα, θ 

Επιτροπι επιβλζπει τθν αγορά άνκρακα και παρουςιάηει τα ςυμπεράςματα τθσ ςε ετιςια 

αναφορά (ΚΑΠΕ, 2005). 

Σο ΕΔΕ είναι ζνα ςφςτθμα «ανωτάτου ορίου και εμπορίου» (cap and trade) και είναι 

υποχρεωτικό για τισ εγκαταςτάςεισ ςυγκεκριμζνων βιομθχανικϊν τομζων. Γίνεται εκ των 

προτζρων κακοριςμόσ και κατανομι των δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου ςε 

κάκε εγκατάςταςθ ςε εκνικό επίπεδο (European Commission, 2016a). 

Κάκε υπόχρεθ εγκατάςταςθ χρειάηεται άδεια για να εκπζμπει αζρια κερμοκθπίου. Οι 

κάτοχοι άδειασ ζχουν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα εκφραςμζνα ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2 

που τουσ επιτρζπουν τθν εκπομπι του αντίςτοιχου όγκου αερίων για μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο. Αν ςτο τζλοσ τθσ περιόδου οι εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ υπερβαίνουν τα 

δικαιϊματά τθσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηει περιςςότερα δικαιϊματα από τθν αγορά, από 

εγκαταςτάςεισ με περιςςευόμενα δικαιϊματα, αλλιϊσ κα τθσ επιβάλλεται πρόςτιμο (ΚΑΠΕ, 

2005). 

Σα πιο πάνω δίνουν κίνθτρο ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ για μείωςθ των εκπομπϊν τουσ 

επενδφοντασ περιςςότερο ςε πιο αποδοτικζσ τεχνολογίεσ ι χρθςιμοποιϊντασ πθγζσ 

ενζργειασ χαμθλότερων εκπομπϊν ρφπων. 

Με τα ςθμερινά και τα προβλεπόμενα χαμθλά επίπεδα των τιμϊν του ΕΔΕ, επιτυγχάνεται 

ο ςτόχοσ των εκπομπϊν του ΕΔΕ για το 2020, δεδομζνου ότι υπάρχει επίςθσ μεγάλο 

πλικοσ ςυμπλθρωματικϊν πολιτικϊν που εφαρμόηονται, ιδιαίτερα οι πολιτικζσ 

υποςτιριξθσ των ΑΠΕ αλλά και θ πρωτοβουλία για ενεργειακι απόδοςθ, οι οποίεσ 

επθρεάηουν και τουσ τομείσ του ΕΔΕ, και επειδι θ οικονομικι κρίςθ μείωςε ςθμαντικά τθ 
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βιομθχανικι παραγωγι κακϊσ και τθ ηιτθςθ ενζργειασ και κατά ςυνζπεια τισ εκπομπζσ 

αερίων του κερμοκθπίου (European Commission, 2016b). 

τουσ τομείσ που δεν υπάγονται ςτο ΕΔΕ, ζχουν κακοριςτεί εκνικοί ςτόχοι και πολιτικζσ 

που κατανζμονται μεταξφ των κρατϊν-μελϊν ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τουσ. Σα κράτθ-

μζλθ μποροφν να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ με ευζλικτο τρόπο είτε μζςω τθσ απόκτθςθσ 

διεκνϊν πιςτωτικϊν μορίων, είτε με εμπορικι ςυναλλαγι δικαιωμάτων με άλλα κράτθ-

μζλθ. 

Οι ςτόχοι τθσ ΕΕ για ανάπτυξθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΠΕ και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςυμβάλλουν επίςθσ κετικά και ςε μεγάλο βακμό ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013α). 

φμφωνα με εκτιμιςεισ που ζχουν γίνει, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ πολιτικζσ και τα 

μζτρα που ζχουν αποφαςιςτεί και εφαρμοςτεί πριν το 2014, θ ΕΕ κα επιτφχει μείωςθ των 

εκπομπϊν κατά 24% το 2020 ςε ςχζςθ με το 1990 (Eurostat, 2018a). Λαμβάνοντασ υπόψθ 

και τα μετζπειτα του 2014 μζτρα, θ μείωςθ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάςει και ςτο 25%. Θ 

ποςοςτιαία μείωςθ των εκπομπϊν με ζτοσ βάςθσ το 1990, για τθ χρονικι διάρκεια 1990-

2016 ςτο ςφνολο τθσ ΕΕ, φαίνεται ςτο πιο κάτω διάγραμμα τθσ Eurostat. 

 
Εικόνα 1-1: Ποςοςτά εκπομπϊν με ζτοσ βάςθσ το 1990 

Πθγι: Eurostat, 2019 

1.1.2 Αφξθςθ μεριδίου ΑΠΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ 

Με τα μζχρι ςτιγμισ δεδομζνα, οι ςτόχοι που ζχει κζςει θ ΕΕ για τισ ΑΠΕ, δθλαδι το να 

κατζχουν μερίδιο τουλάχιςτον 20% τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ το 2020 και 10% 

αποκλειςτικά ςτον τομζα των μεταφορϊν, κα επιτευχκοφν, λόγω τθσ ςυνεχοφσ αφξθςθσ 

των μεριδίων των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ 

κζρμανςθσ και τθσ ψφξθσ και των μεταφορϊν. 

Θ ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ είναι θ ενζργεια που καταναλϊνουν οι τελικοί 

καταναλωτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απωλειϊν του δικτφου και τθσ ιδιοκατανάλωςθσ 

των ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ. 

Θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ αυξάνεται ςυνεχϊσ ςτθν ΕΕ, ενϊ το μερίδιό τθσ 

ςχεδόν διπλαςιάηεται από το 2004, όταν οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ κάλυπταν μόνο το 

8,5% τθσ ακακάριςτθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. υγκεκριμζνα, με βάςθ τα 
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δεδομζνα τθσ Eurostat το 2015 το μερίδιο των ΑΠΕ ςτθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ 

ανιλκε ςτο 16,7% και ςτον τομζα των μεταφορϊν ςτο 6,7% ςυγκριτικά με το 8,5% και 1,4% 

το 2004 αντίςτοιχα (European Commission, 2016b). 

Οι επενδφςεισ ςε ζρευνα, ανάπτυξθ, καινοτομία και ςε μεγάλθσ κλίμακασ εμπζδωςθ ςτον 

τομζα των ΑΠΕ, ςυνζβαλαν ςτθ ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ των τεχνολογιϊν αυτϊν. Για 

τθν ενςωμάτωςθ όμωσ των ΑΠΕ χρειάηονται μαηικζσ επενδφςεισ ςε δίκτυα μεταφοράσ και 

διανομισ και ςτισ διαςυνοριακζσ υποδομζσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ 

ενζργειασ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013α). 

Βαςικά εμπόδια που παρουςιάηονται είναι θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ των ΑΠΕ ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαλείπουςασ παραγωγισ, θ ςφηευξθ 

των ενωςιακϊν αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και θ απόδοςθ των ςυςτθμάτων ΑΠΕ από 

πλευράσ κόςτουσ.  

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ τόςο του ςτόχου για το 2020 όςο και για τουσ 

μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ για το 2050, είναι ο ςχεδιαςμόσ για αποφυγι 

υπεραντιςτάκμιςθσ, θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςχετικά με το κόςτοσ, θ ενκάρρυνςθ για 

μείωςθ των εκπομπϊν, θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και θ δυνατότθτα προςαρμογισ. 

Μία ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ςτόχων ςτον τομζα των ΑΠΕ για το 2020, τόςο ςτο ςφνολο 

τθσ ΕΕ, όςο και ξεχωριςτά ςτα 28 κράτθ-μζλθ τθσ, φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα τθσ 

Eurostat. Σο διάγραμμα δείχνει επίςθσ τθν πρόοδο και τθν ανάπτυξθ που ζχουν ςθμειϊςει 

τα ςυςτιματα ΑΠΕ ωσ μερίδιο τθσ τελικισ κατανάλωςθσ για τα ζτθ 2004 και 2015. 

 
Εικόνα 1-2: Ποςοςτό κατανάλωςθσ ενζργειασ από ΑΠΕ 

Πθγι: Eurostat, 2018b 

Σα ςχζδια ςτιριξθσ των ΑΠΕ κακϊσ και το μειωμζνο κόςτοσ των ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ αποτελοφν δφο βαςικοφσ μοχλοφσ τθσ αφξθςθσ του μεριδίου τουσ ςτθν 
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κατανάλωςθ. υνολικά, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, το μερίδιο των ΑΠΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι 

κατανάλωςθ ενζργειασ το 2020 εκτιμάται να φτάνει το 21% (European Environment Agency, 

2017). Σα ςχετικά ποςοςτά των ΑΠΕ κακϊσ και των υπολοίπων μορφϊν ενζργειασ ςτθν 

ακακάριςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ τθσ ΕΕ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2015 

παρουςιάηονται ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα. Από το γράφθμα παρατθροφμε ότι θ 

διείςδυςθ των ΑΠΕ αυξικθκε ςθμαντικά μετά το 2005, ωςτόςο απαιτείται περαιτζρω 

ενίςχυςθ των ποςοςτϊν τουσ για τθν επίτευξθ τόςο των βραχυπρόκεςμων, όςο και των 

μακροπρόκεςμων ςτόχων τθσ ΕΕ. 

 
Εικόνα 1-3: Ποςοςτιαία ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ ανά καφςιμο 1990-2015 

Πθγι: Eurostat, 2017a 

1.1.3 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ / Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Θ αφξθςθ τθσ πρωτογενοφσ και τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ μεταξφ 2000 και 2006 

αντιςτακμίςτθκε αργότερα από ταχείεσ μειϊςεισ ζωσ το 2015, ιδίωσ όςον αφορά τθν 

κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςθμαίνει ότι απαιτείται λιγότερθ ενζργεια για τθν 

παραγωγι τθσ ίδιασ οικονομικισ παραγωγισ. 

Σο 2015, θ ΕΕ βριςκόταν ςε καλό δρόμο για να επιτφχει τον κφριο και τελικό ςτόχο τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτισ βελτιϊςεισ τθσ ενεργειακισ 

παραγωγικότθτασ ωσ αποτζλεςμα των κρατϊν-μελϊν που εφαρμόηουν πολιτικζσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ βραδφτερθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ωσ ςυνζπεια τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. Σα ποςοςτά τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά τομζα 

κατανάλωςθσ για το 2015 ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

Από το ςχεδιάγραμμα, εμφανείσ είναι οι τομείσ με τθν υψθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ. 

υγκεκριμζνα, ο τομζασ των μεταφορϊν αποτελεί τον πιο ενεργοβόρο τομζα κατζχοντασ το 
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ζνα τρίτο περίπου τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ. Επιπρόςκετα, ο κτιριακόσ τομζασ και ο 

τομζασ τθσ βιομθχανίασ κατζχουν ζνα τζταρτο του ςυνολικοφ μεριδίου ζκαςτοσ. 

 
Εικόνα 1-4: Ποςοςτιαία τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ςτα 28 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ το 2015 ανά τομζα 

κατανάλωςθσ 

Πθγι: Eurostat, 2017a 

Θ ΕΕ μείωςε τθν κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ κατά 5% μεταξφ του 2000 και του 

2015. Οι μειϊςεισ οφείλονταν κυρίωσ ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων, ιδίωσ των 

προϊόντων πετρελαίου και των ςτερεϊν καυςίμων (European Commission, 2016b).  

Επίςθσ, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ αφξθςαν το μερίδιό τουσ από το 2000 ζωσ το 2015. 

Πολλζσ ΑΠΕ, όπωσ θ υδροθλεκτρικι, θ αιολικι και θ θλιακι φωτοβολταϊκι, ζχουν 

ςυντελεςτι απόδοςθσ 1, οπότε θ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςε όλουσ τουσ τομείσ, ιδίωσ ςτθν 

παραγωγι ενζργειασ, προκαλεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Θ οικονομικι κρίςθ, οι αλλαγζσ ςτισ υποδομζσ και οι βελτιϊςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ 

κατά τθν τελικι χριςθ ιταν οι κυριότεροι λόγοι που ςυνζβαλαν ςτθν μείωςθ τθσ τελικισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

τον κτιριακό τομζα, και κυρίωσ για κζρμανςθ και ψφξθ, το 2010 εκδόκθκε από τθν ΕΕ 

νομοκετικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων. Σα κράτθ-μζλθ είναι 

υποχρεωμζνα να εφαρμόηουν ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τα νζα και 

υφιςτάμενα κτίρια, κακϊσ και μετά το 2020 τα νεόδμθτα κτίρια κα πρζπει να ζχουν ςχεδόν 

μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ.  

Οι οδθγίεσ αυτζσ προωκοφν βελτιϊςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων μζςω 

ανακαινίςεων ςτο υπάρχον κτιριακό απόκεμα κακϊσ και βελτιϊςεισ ςτα χαρακτθριςτικά 
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ενεργειακισ επίδοςθσ των νζων κτιρίων. Οι ανακαινίςεισ οδθγοφν ςε καλφτερθ μόνωςθ των 

κτιρίων (π.χ. με αντικατάςταςθ παρακφρων, καλφτερθ μόνωςθ προςόψεων, μόνωςθ 

οροφισ) ι αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ κζρμανςθσ, με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςε επίπεδο κτιρίου. 

Όςον αφορά τα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ψφξθσ, εξαεριςμοφ, φωτιςμοφ και κζρμανςθσ 

νεροφ, θ αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ επιταχφνεται κακϊσ τα ενςωματωμζνα μζτρα 

ενεργειακισ απόδοςθσ οδθγοφν ςε ταχφτερθ υιοκζτθςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν, ενϊ 

ελλείψει τζτοιων μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ, θ αντικατάςταςθ με νζεσ, αποδοτικότερεσ 

τεχνολογίεσ κα ςυνζβαινε μόνο ςτο τζλοσ τθσ διάρκειασ ηωισ του εξοπλιςμοφ. 

Τπάρχουν ςυγκεκριμζνα εργαλεία μοντελοποίθςθσ για τθν καταγραφι των επιπτϊςεων των 

μζτρων που προωκοφν ι επιβάλλουν πρότυπα απόδοςθσ και κακίςτανται ολοζνα και πιο 

ςθμαντικά με τθν πάροδο του χρόνου κακϊσ ειςζρχονται νζα ςτοιχεία ςτθν αγορά, ενϊ τα 

παλιά ςτοιχεία καταργοφνται. Ζνασ άλλοσ τφποσ μζτρων είναι αυτά που βελτιϊνουν τθν 

ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιςιμανςθσ, τθσ ςωςτισ 

μζτρθςθσ και τιμολόγθςθσ, των ενεργειακϊν ελζγχων και των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ τθσ 

τεχνολογίασ, με ςτόχο τθν υποκίνθςθ των καταναλωτϊν για τθν επιλογι πιο αποδοτικϊν 

τεχνολογιϊν. 

Σζλοσ, οριςμζνεσ πολιτικζσ και μζτρα που δεν ςτοχεφουν άμεςα ςτθν ενεργειακι απόδοςθ, 

αλλά για παράδειγμα ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν, οδθγοφν ςε ςθμαντικά 

πρόςκετα οφζλθ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

1.2 τόχοι για τθν περίοδο μετά το 2020 

το πλαίςιο τθσ ςυνζχιςθσ τθσ φμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ Κλιματικζσ 

Μεταβολζσ (UNFCCC) πραγματοποιικθκαν οι διαπραγματεφςεισ για τθ υμφωνία των 

Παριςίων ςτα τζλθ του 2015 (European Council, 2019). Θ υμφωνία των Παριςίων, που 

επιτεφχκθκε ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2015 και τζκθκε ςε ιςχφ από τισ 4 Νοεμβρίου 2016, 

αποτελεί ιςτορικό ορόςθμο του παγκόςμιου αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Θ 

ςυμφωνία αποτελεί ζνα ςχζδιο δράςθσ με μακροπρόκεςμο ςτόχο τθ ςυγκράτθςθ τθσ 

αφξθςθσ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ αρκετά κάτω από τουσ 2℃ και τθν 

οριοκζτθςθ τθσ αφξθςθσ ςτον 1,5℃, αφοφ αυτό κα μειϊςει ςθμαντικά τισ επιπτϊςεισ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. 

Θ υμφωνία προβλζπει επίςθσ τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ ςτισ δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθσ ανκεκτικότθτασ ςτο κλίμα, κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ μθχανιςμϊν για χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα.  

ε αντίκεςθ με το Πρωτόκολλο του Κιότο, δεν ζχει κακοριςτεί χρονικι διάρκεια, αλλά κα 

γίνεται αναςκόπθςθ των εκκζςεων των χωρϊν ανά 5 ζτθ. Όλεσ οι χϊρεσ που υπζγραψαν τθ 

ςυμφωνία υπζβαλαν εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενζργεια και το κλίμα με ςτόχο τθ 

μείωςθ των εκπομπϊν τουσ (European Commission, 2016c). 

1.2.1 Δεςμεφςεισ ΕΕ για το 2030 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο αποφάςιςε το 2014 τθν κακιζρωςθ ςτόχων για τθ δεκαετία 2020-

2030 για τθν επίτευξθ ενόσ ανταγωνιςτικοφ, αςφαλοφσ και βιϊςιμου ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ (European Commission, 2019b). Οι δεςμεφςεισ αυτζσ ανακεωρικθκαν το 2018 
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και κα βοθκιςουν να τεκοφν οι πυλϊνεσ για τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ μείωςθσ 

εκπομπϊν για το 2050.  

Σο κόςτοσ επίτευξθσ των ςτόχων δεν διαφζρει ουςιαςτικά από το κόςτοσ που κα 

καταβλθκεί οφτωσ ι άλλωσ για τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων λόγω τθσ γιρανςισ τουσ. Σο κφριο οικονομικό αποτζλεςμα τθσ ανκρακικισ 

ουδετερότθτασ κα είναι θ μετατόπιςθ των δαπανϊν από τισ πθγζσ καυςίμων προσ τισ 

τεχνολογίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

Οι ςτόχοι που τζκθκαν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι: 

 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 40% ςε ςχζςθ με τα επίπεδα 

του 1990 

 υμβολι των ΑΠΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ κατά 32% 

 Μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τουλάχιςτον κατά 32,5% 

 Ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ 

Οι δεςμεφςεισ αυτζσ, που είναι ςφμφωνεσ με μια οικονομικά αποδοτικι πορεία 

προκειμζνου να επιτευχκεί ο μακροπρόκεςμοσ κλιματικόσ ςτόχοσ τθσ ΕΕ, αποτζλεςαν τθ 

βάςθ για τθ διεκνι δζςμευςθ τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ του Παριςιοφ για τθν 

κλιματικι αλλαγι και κα τθρθκεί από όλα τα κράτθ-μζλθ ςυλλογικά (European Council, 

2014). 

Όπωσ κατζδειξε ο Χάρτθσ Πορείασ για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ για το 2050, το 

μερίδιο των ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ενεργειακό ςφςτθμα πρζπει να ςυνεχίςει να 

αυξάνεται μετά το 2020. Ο ςτόχοσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με χρονικό ορίηοντα 

το 2030 πρζπει να εξεταςκεί προςεκτικά, δεδομζνου ότι πολλζσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ μζςα 

ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα κα ανταγωνίηονται ςε αυξανόμενο βακμό τισ άλλεσ 

τεχνολογίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Κα πρζπει επίςθσ να εξεταςτεί το 

κατά πόςο θ αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο κα μποροφςε να επιτευχκεί χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςτόχο, αφινοντασ ςτο ΕΔΕ και 

ςτα ρυκμιςτικά μζτρα τθν αποςτολι να δθμιουργιςουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςτθν 

αγορά. 

ε αντίκεςθ με τισ μειϊςεισ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ, θ τρζχουςα προςζγγιςθ για τθν ενεργειακι απόδοςθ βαςίηεται ςτο ςυνδυαςμό 

ςτοχοκετθμζνων φιλοδοξιϊν και δεςμευτικϊν μζτρων. Κάκε νομικά δεςμευτικόσ ςτόχοσ για 

τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ πρζπει να αφινει περικϊριο ελιγμϊν ςτα κράτθ-μζλθ για τθν 

επίτευξθ του ςτόχου, ενδεχομζνωσ με λιγότερα δεςμευτικά μζτρα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, οι πολιτικζσ για τθν ενζργεια 

και το κλίμα μπορεί να αποτελζςουν κινθτιρια δφναμθ για τθ ηιτθςθ και τθν ανάπτυξθ. Θ 

ΕΕ είναι πρωτοπόροσ ςτον τομζα των κακαρϊν και ενεργειακά αποδοτικότερων 

τεχνολογιϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν και των οικολογικϊν τεχνολογιϊν, οι οποίεσ 

αναμζνεται από κοινοφ να δθμιουργιςουν περίπου 5 εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ ςτο 

χρονικό διάςτθμα ζωσ το 2020. Πολλζσ από τισ πολιτικζσ αυτζσ ςυμβάλλουν επιπλζον ςτθ 

μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ. Παράλλθλα, οι πολιτικζσ ζχουν επικρικεί επειδι αςκοφν αρνθτικι επίδραςθ 

ςτισ τιμζσ τθσ ενζργειασ, επθρεάηοντασ δυςμενϊσ τον οικονομικά προςιτό χαρακτιρα τθσ 

ενζργειασ για τα ευπακι νοικοκυριά και τθν ανταγωνιςτικότθτα των ενεργοβόρων κλάδων, 
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ζςτω και εάν ενδζχεται να μειϊςουν τθν ζκκεςθ του βιομθχανικοφ κλάδου ςτο ενεργειακό 

κόςτοσ και να βελτιϊςουν τθν ανκεκτικότθτα ςτισ τιμζσ αιχμισ τθσ ενζργειασ. 

Σα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ είναι απολφτωσ διαφορετικά από άποψθ ςυγκριτικοφ πλοφτου, 

βιομθχανικισ δομισ, ενεργειακοφ μείγματοσ, κτιριακοφ αποκζματοσ, ζνταςθσ διοξειδίου 

του άνκρακα και ενεργειακισ ζνταςθσ, αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και 

κοινωνικισ δομισ. Οι επιμζρουσ ομάδεσ καταναλωτϊν διακζτουν διαφορετικζσ ικανότθτεσ 

πραγματοποίθςθσ επενδφςεων και προςαρμογισ. Θ ποικιλομορφία αυτι κα πρζπει να 

λθφκεί υπόψθ κατά τθ χάραξθ των πλαιςίων πολιτικισ, τόςο για το 2030 όςο και για το 

2050. Οι κλιματικοί και ενεργειακοί ςτόχοι ζχουν διαφορετικζσ επιπτϊςεισ για κάκε κράτοσ-

μζλοσ και τουσ πολίτεσ του, και οι επιλογζσ που διευκολφνουν τθν αποτελεςματικι 

ςυνεργαςία και τον πιο ακριβοδίκαιο επιμεριςμό των απαιτοφμενων προςπακειϊν πρζπει 

να αξιολογθκοφν ωσ ςυνιςτϊςα των νζων πλαιςίων (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013α). 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δικαιοςφνθ και θ αλλθλεγγφθ, αρχζσ που είναι 

ενςωματωμζνεσ ςτο ςτρατθγικό πλαίςιο για το κλίμα και τθν ενζργεια για το 2030, όπωσ 

ςυμφωνικθκε από το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει 

διαφοροποιθμζνουσ εκνικοφσ ςτόχουσ μείωςθσ των εκπομπϊν για το 2030, που λαμβάνουν 

υπόψθ το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ, ϊςτε να αντικατοπτρίηουν 

τον ςχετικό πλοφτο. Σα επίπεδα των ςτόχων για τα μεμονωμζνα, πλουςιότερα κράτθ-μζλθ 

προςαρμόηονται περαιτζρω μεταξφ τουσ, ϊςτε να ςυνυπολογίηεται θ οικονομικι 

αποδοτικότθτα. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υπζβαλε επίςθσ πρόταςθ για τθ μεταρρφκμιςθ του ΕΔΕ, ϊςτε να 

το προςαρμόςει για τον ςκοπό αυτό και να τονϊςει τισ επενδφςεισ ςτουσ τομείσ τθσ 

βιομθχανίασ και τθσ ενζργειασ μετά το 2020. Θ πρόταςθ δθμιουργεί ζνα ευζλικτο ςφςτθμα 

ςτο οποίο τα κράτθ-μζλθ μποροφν από κοινοφ να μειϊςουν τισ εκπομπζσ, ςε διάφορουσ 

τομείσ και ςε βάκοσ χρόνου, ϊςτε να λθφκεί επίςθσ υπόψθ θ διαφορετικι δομι των 

οικονομιϊν των κρατϊν-μελϊν. Θ μεταρρφκμιςθ αυτι κα επιτρζψει τθν εμπορία 

δικαιωμάτων εκπομπϊν μεταξφ των κρατϊν-μελϊν ι τθν ανάπτυξθ ςχεδίων για τθ μείωςθ 

των εκπομπϊν ςε άλλα κράτθ-μζλθ. Με τον τρόπο αυτό κα διευκολυνκοφν οι ροζσ 

επενδφςεων ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ προσ τθν κατεφκυνςθ όπου είναι πλζον απαραίτθτεσ για 

τον εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ και όπου πρόκειται να επιτφχουν τα υψθλότερα οφζλθ 

με το χαμθλότερο κόςτοσ (European Commission, 2016d). 

1.2.2 Μετάβαςθ 2020-2050 

Θ ΕΕ ζχει κζςει μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ για τθν ενζργεια και το κλίμα για το 2050, με 

κυριότερο από αυτοφσ να αποτελεί θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 

80-95% ςυγκριτικά με τα επίπεδα του 1990. 

Για τθ βιϊςιμθ και οικονομικά αποδοτικι μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν ζωσ 

μθδαμινϊν εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, κρίνεται απαραίτθτοσ ο μεταςχθματιςμόσ 

του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013α). 

τον τομζα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ αποτελεί 

προτεραιότθτα ςε όλα τα ςενάρια απαλλαγισ από τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. 

θμαντικόσ τομζασ ςτον οποίο διαδραματίηει ςπουδαιότερο ρόλο θ ενεργειακι 

αποδοτικότθτα είναι ο κτιριακόσ, τόςο των νεόδμθτων, όςο και των ιδθ υφιςτάμενων 

κτιρίων. Σα κτίρια, ιδιωτικά και δθμόςια, κα πρζπει να επιτφχουν ςχεδόν μθδενικι 
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κατανάλωςθ ενζργειασ, αφοφ κα μποροφν να παράγουν τθν ενζργεια τθν οποία 

καταναλϊνουν. Σα προϊόντα και οι ςυςκευζσ κα πρζπει να πλθροφν υψθλότερθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ πρότυπα.  

Επιπρόςκετα, ςτον τομζα των μεταφορϊν, κρίνονται ωσ απαραίτθτα μζτρα τόςο θ 

διείςδυςθ αποδοτικότερων οχθμάτων και οχθμάτων που εκμεταλλεφονται νζεσ 

τεχνολογίεσ, όςο και κίνθτρα για αλλαγι ςυμπεριφοράσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

το χρονικό ορίηοντα για το 2050, το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ ενεργειακισ προμικειασ κα 

πρζπει να προζρχεται από τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, για ζνα πιο βιϊςιμο και 

αςφαλζσ ενεργειακό ςφςτθμα. Θ ενςωμάτωςθ των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό ςφςτθμα ςε τόςο 

μεγάλο βακμό μπορεί να επιτευχκεί με τθ ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ τουσ μζςω τθσ 

ζρευνασ και των πιο αποδοτικϊν πολιτικϊν και ςχεδίων ςτιριξθσ. Πολλζσ ιδθ υπάρχουςεσ 

ΑΠΕ χρειάηονται βελτίωςθ, αλλά κα πρζπει να αναπτυχκοφν και νζεσ ζτςι ϊςτε να 

προωκθκεί μία ανταγωνιςτικι αγορά ενζργειασ (European Commission, 2012). 

Οι προχποκζςεισ για τθν εκπλιρωςθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων, κακϊσ και κάποια 

κφρια ςτοιχεία που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά είναι: 

 Πλιρθσ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για το 2020. Οι υπάρχουςεσ νομοκεςίεσ 

πρζπει να εφαρμοςτοφν, και οι υπό ςυηιτθςθ προτάςεισ που αφοροφν τθν ενεργειακι 

αποδοτικότθτα, τισ υποδομζσ και τθ διεκνι ςυνεργαςία να υιοκετθκοφν ταχζωσ.  

 Λδιαίτερθ προςοχι ςτισ ΑΠΕ και ςτθν ανάπτυξθ τουσ. Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ, θ επίπτωςθ 

ςτθν αγορά και θ ραγδαία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ δείχνουν τθν ανάγκθ για 

εκςυγχρονιςμό των πολιτικϊν και ςχεδίων.  

 Τψθλότερα ποςοςτά δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και 

τθσ ανάπτυξθσ. ε ςυνδυαςμό με τθν καινοτομία κεωροφνται κρίςιμοι παράγοντεσ για 

τθν επιτάχυνςθ τθσ εμπορικοποίθςθσ των τεχνολογιϊν και ςεναρίων χαμθλϊν 

εκπομπϊν άνκρακα. 

 Καλά ςχεδιαςμζνα μζςα διάρκρωςθσ τθσ αγοράσ και νζοι τρόποι ςυνεργαςίασ για να 

μπορζςει θ εςωτερικι αγορά ενζργειασ να αξιοποιιςει πλιρωσ το δυναμικό τθσ, 

κακϊσ νζεσ επενδφςεισ ειςζρχονται ςτθν αγορά ενζργειασ και το ενεργειακό μείγμα 

αλλάηει. 

 Οι τιμζσ ενζργειασ πρζπει να αντικατοπτρίηουν καλφτερα το κόςτοσ, ιδίωσ των νζων 

επενδφςεων που απαιτοφνται ςε όλο το ενεργειακό ςφςτθμα. Όςο πιο ςφντομα οι 

τιμζσ αντικατοπτρίηουν το κόςτοσ, τόςο ευκολότεροσ κα είναι ο μεταςχθματιςμόσ 

μακροπρόκεςμα. Πρζπει να κακοριςτοφν ειδικά μζτρα ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο 

για τθν αποφυγι ενεργειακισ φτϊχειασ. 

 Πρζπει να υπάρξει ςυλλογικι ανταπόκριςθ ςτθν χάραξθ πορείασ για το 2050 τόςο ςε 

εκνικό, όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ϊςτε να υπάρχει ςωςτι προςαρμογι ςτθν 

ανάπτυξθ των νζων ενεργειακϊν υποδομϊν. 

Θ τιμολόγθςθ του άνκρακα μπορεί να αποτελζςει κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ αποδοτικϊν 

τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Σο φςτθμα Εμπορίου 

Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΕΔΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλϊνα τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ 

για το κλίμα. Είναι ςχεδιαςμζνο να είναι τεχνολογικά ουδζτερο, οικονομικό και πλιρωσ 

ςυμβατό με τθν εςωτερικι αγορά ενζργειασ. 

Ωςτόςο, απαιτείται περιςςότερθ ςυνοχι και ςτακερότθτα μεταξφ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ και 

των εκνικϊν πολιτικϊν για τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Πρζπει να ειςαχκοφν νζοι 
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μακροπρόκεςμοι επενδυτζσ. Οι κεςμικοί επενδυτζσ κα μποροφςαν να γίνουν μεγαλφτεροι 

παράγοντεσ ςτθ χρθματοδότθςθ ενεργειακϊν επενδφςεων. 

Θ κοινωνικι διάςταςθ του ενεργειακοφ χάρτθ πορείασ είναι ςθμαντικι. Θ μετάβαςθ κα 

επθρεάςει τθν απαςχόλθςθ και τθν αγορά εργαςίασ απαιτϊντασ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των αλλαγϊν, θ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςε 

όλα τα επίπεδα κα είναι απαραίτθτθ. Οι πολίτεσ πρζπει να ενθμερϊνονται και να 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, ενϊ οι τεχνολογικζσ επιλογζσ πρζπει να 

λαμβάνουν υπόψθ το τοπικό περιβάλλον (European Commission, 2016b). 

1.2.3 Εκτιμιςεισ ανά τομζα για το 2030 και το 2050 

Οι πιο κάτω εκτιμιςεισ ακολουκοφν το εργαλείο μοντελοποίθςθσ PRIMES (Price-Induced 

Market Equilibrium System) το οποίο αναπτφχκθκε από το Εργαςτιριο Μοντελοποίθςθσ 

Energy-Economy-Environment (E3MLab) του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, ςτα πλαίςια 

μιασ ςειράσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. 

Σο μοντζλο PRIMES είναι ζνα μοντζλο ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΕΕ που προςομοιϊνει 

τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και το ςφςτθμα παροχισ ενζργειασ. Επίςθσ προςομοιϊνει τθν 

ιςορροπία τθσ αγοράσ ενζργειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ τθσ. Σο 

μοντζλο περιλαμβάνει ςυνεπϊσ τθν πορεία των τιμϊν άνκρακα ςτθν ΕΕ. 

Σο μοντζλο PRIMES είναι κατάλλθλο για τθν ανάλυςθ των επιπτϊςεων διαφορετικϊν 

ςυνόλων πολιτικϊν για το κλίμα, τθν ενζργεια και τισ μεταφορζσ ςτο ςφνολο του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, κυρίωσ ςτο μείγμα καυςίμων, τισ εκπομπζσ CO2, τισ επενδυτικζσ 

ανάγκεσ και τθν αγορά ενζργειασ, κακϊσ και το ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτιματοσ. Είναι 

επίςθσ κατάλλθλο για τθν ανάλυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των πολιτικϊν για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (European Commission, 2016b). 

1.2.3.1 Κτιριακόσ τομζασ 

Θ ενεργειακι ηιτθςθ προβλζπεται να ςτακεροποιθκεί ςτον οικιςτικό τομζα 

βραχυπρόκεςμα. Γενικά, θ ενεργειακι αποδοτικότθτα ςτον οικιακό τομζα μπορεί να 

βελτιωκεί με τθ χριςθ ενεργειακά αποδοτικότερων εξοπλιςμϊν για φωτιςμό, θλεκτρικϊν 

εφαρμογϊν, και ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ. Κακοριςτικό ρόλο διαδραματίηουν 

επίςθσ οι αναβακμίςεισ ςτα ενεργειακά χαρακτθριςτικά των κτιρίων κακϊσ και θ αλλαγι 

ςτθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. 

Θ ενζργεια που κα καταναλϊνεται ςτον τομζα τθσ κζρμανςθσ το 2020 εκτιμάται ότι πζφτει 

ςτα επίπεδα του 2000. Παρατθρείται επίςθσ ότι το μερίδιο τθσ κατανάλωςθσ ςτον οικιςτικό 

τομζα για κζρμανςθ μειϊνεται από 65% το 2010 ςε 58% το 2050, λόγω βελτιϊςεων τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ από τθν ανακαίνιςθ κτιρίων. 

Θ μζςθ απόδοςθ ςτον φωτιςμό και τισ οικιακζσ ςυςκευζσ βελτιϊνεται περίπου κατά 25% το 

2020 και 45% το 2030 ςε ςχζςθ με το 2005. 

Θ τελικι ηιτθςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα εκτιμάται μάλλον ςτακερι ζωσ και το 2050, 

με το ποςοςτό τθσ ζναντι τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ να παραμζνει ςτα επίπεδα του 26-27%. 

Επιπρόςκετα, οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτον τομζα αναμζνεται να μειωκοφν 
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κατά 20,7%, 25,5% και 32,6% αντίςτοιχα για τα ζτθ 2020, 2030 και 2050 ςε ςχζςθ με τισ 

μετριςεισ του 2005. Σζλοσ, θ ζνταςθ εκπομπϊν CO2 προβλζπεται να μειωκεί ςταδιακά 

μακροπρόκεςμα, με τθν παράλλθλθ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ ΑΠΕ ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ 

και ψφξθσ. Οι προαναφερκείςεσ μετριςεισ και προβλζψεισ για τον κτιριακό τομζα 

παρουςιάηονται ςτα επόμενα διαγράμματα. 

 
Εικόνα 1-5: (α) Σελικι ηιτθςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα, ςε Mtoe και ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ 
ηιτθςθσ ενζργειασ (β) Εκπομπζσ CO2 κτιριακοφ τομζα, ςε MtCO2eq και ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν 

εκπομπϊν από ενεργειακοφσ τομείσ 

Πηγή: European Commission, 2016b 
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Εικόνα 1-6: (α) Δείκτθσ ζνταςθσ εκπομπϊν CO2, ςε ktCO2/ktoe (β) Ποςοςτό διείςδυςθσ ΑΠΕ για 
κζρμανςθ και ψφξθ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ 

Πηγή: European Commission, 2016b 

1.2.3.2 Τομζασ μεταφορϊν 

Θ δραςτθριότθτα ςτισ μεταφορζσ αυξάνεται ςθμαντικά επί του παρόντοσ με τθ μεγαλφτερθ 

αφξθςθ να παρατθρείται ςτθν περίοδο 2010-2030, υποκινοφμενθ από τθν ανάπτυξθ ςτθν 

οικονομία.  

Λςτορικά, θ ενεργειακι ηιτθςθ ςτον τομζα των μεταφορϊν ακολουκεί γραμμικά τθ 

δραςτθριότθτα των μεταφορϊν. Παρόλο που υπάρχει τάςθ για αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

μετά το 2010, θ ενεργειακι ηιτθςθ εκτιμάται ότι ςτακεροποιείται το 2050 ςε επίπεδα 

χαμθλότερα από αυτά του 2010. Μετά το 2015 παρατθρείται και προβλζπεται απεξάρτθςθ 

τθσ ηιτθςθσ από τθ δραςτθριότθτα. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

2
0

2
0

3
0

2
0

4
0

2
0

5
0

(k
tC

O
2 

/ 
kt

o
e

) 

(ζτοσ) 

Δείκτθσ ζνταςθσ εκπομπϊν 
CO₂ (ktCO₂ / ktoe) 

Διείςδυςθ ΑΠΕ για 
κζρμανςθ & ψφξθ ςτθν 
ακακάριςτθ τελικι 
ενεργειακι κατανάλωςθ 



Ανϊπτυξη μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ για το μακροπρϐθεςμο ςχεδιαςμϐ ςε ενϋργεια και κλύμα 
ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη 

Κεφϊλαιο 1-Ειςαγωγό 36 

 

 
Εικόνα 1-7: Ενεργειακι ηιτθςθ ςτον τομζα των μεταφορϊν ςε αναλογία με τθ δραςτθριότθτα 

επιβατικϊν μζςων και μεταφορϊν εμπορευμάτων 

Πηγή: European Commission, 2016b 

Ο κυριότεροσ λόγοσ τθσ χαμθλότερθσ ηιτθςθσ ςε ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτα είναι οι 

βελτιϊςεισ ςτθν απόδοςθ των καυςίμων από διάφορεσ πολιτικζσ ςυγκεκριμζνα για 

επιβατικά οχιματα και μικρισ κλίμακασ ΜΜΜ κακϊσ και θ ενςωμάτωςθ καινοτόμων 

αποδοτικότερων τεχνολογιϊν ςτα υπόλοιπα μζςα. τισ οδικζσ επιβατικζσ μεταφορζσ, 

ςυγκεκριμζνα, θ ενεργειακι απόδοςθ των οχθμάτων κα βελτιωκεί κατά 17%, 29% και 36% 

αντίςτοιχα για τα ζτθ 2020, 2030 και 2050, ςε ςχζςθ με το 2010.Παράλλθλα, ςτισ 

ςιδθροδρομικζσ επιβατικζσ μεταφορζσ, για τα ίδια ζτθ, αναμζνεται βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 10%, 19% και 31% αντίςτοιχα, ςε ςχζςθ με το 2010. 

Σα βιοκαφςιμα διειςδφουν ςθμαντικά ςτισ μεταφορζσ μζχρι το 2020 με γνϊμονα το 

δεςμευτικό ςτόχο για ενςωμάτωςθ ΑΠΕ ςτον τομζα κατά 10%. Παράλλθλα με τθ μετάβαςθ 

ςε οχιματα κίνθςθσ με πετρζλαιο ντίηελ, το μερίδιο τθσ κατανάλωςθσ βιοντίηελ αυξάνεται 

κυρίωσ από τθ χριςθ ςτισ μεταφορζσ εμπορευμάτων. Μετά το 2020 ωςτόςο, με τον ςτόχο 

για τισ ΑΠΕ ςτισ μεταφορζσ να μθν υφίςταται πλζον, τα βιοκαφςιμα προβλζπεται να 

διατθριςουν το μερίδιό τουσ ωσ αποτζλεςμα τθσ βελτίωςθσ τθσ οικονομίασ τθσ προςφοράσ 

βιοκαυςίμων και των αυξανόμενων τιμϊν των ορυκτϊν καυςίμων. Θ κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ διαπιςτϊνει μια ςτακερι αφξθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ 

θλεκτροδότθςθσ ςιδθροδρόμων και τθσ διείςδυςθσ εναλλακτικϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων 

ςτισ οδικζσ μεταφορζσ. Σα οχιματα που φορτίηονται με θλεκτριςμό, ιδίωσ ςτον τομζα των 

επιβατικϊν αυτοκινιτων, αναδφονται γφρω ςτο 2020 ωσ αποτζλεςμα πολιτικϊν τθσ ΕΕ και 

των εκνικϊν πολιτικϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διείςδυςισ τουσ. Σα υβριδικά ςυςτιματα 

κατζχουν το μεγαλφτερο μερίδιο μεταξφ των θλεκτρικϊν οχθμάτων λόγω τθσ ικανότθτάσ 

τουσ να χρθςιμοποιοφν εναλλακτικά κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ ι θλεκτροκινθτιρα και 

κα αντιπροςωπεφουν τα δφο τρίτα των θλεκτρικϊν οχθμάτων το 2050. Αναμζνεται να 

ςθμειωκοφν οριςμζνεσ βελτιϊςεισ ςτο κόςτοσ των μπαταριϊν επιτρζποντασ μείωςθ του 

κόςτουσ ςε ςυνδυαςμό με αργι αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ υποδομϊν. Θ διείςδυςθ των 

θλεκτρικϊν οχθμάτων ςυμβαίνει κυρίωσ ςε εξειδικευμζνεσ αγορζσ, ςε αςτικζσ περιοχζσ για 
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αςτικζσ μετακινιςεισ και δθμοτικά οχιματα. Μζχρι το 2050 το μερίδιο των θλεκτρικϊν 

οχθμάτων ςτο ςυνολικό απόκεμα των αυτοκινιτων εκτιμάται ότι κα φτάνει περίπου το 8%. 

1.2.3.3 Παραγωγι ενζργειασ 

Οι εξελίξεισ ςτθν παραγωγι ενζργειασ οφείλονται ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν ΑΠΕ ζωσ 

τον ορίηοντα του 2020 και ςτθν αφξθςθ των τιμϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

μακροπρόκεςμα, ιδίωσ μετά το 2030. Και οι δφο αυτζσ πτυχζσ επιφζρουν υψθλό επίπεδο 

διείςδυςθσ των ΑΠΕ ςτθν παραγωγι ενζργειασ μζχρι το 2050. Προκειμζνου να 

υποςτθριχκεί θ διείςδυςθ των ΑΠΕ, οι απαιτιςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποκικευςθσ 

εφεδρικισ ενζργειασ των κερμοθλεκτρικϊν ςτακμϊν είναι υψθλζσ και πλθροφνται από 

επενδφςεισ ςε ευζλικτεσ μονάδεσ αερίου και από δράςεισ για παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ 

παλαιϊν εγκαταςτάςεων. Βραχυπρόκεςμα, ιδίωσ ζωσ το 2020, οι εξελίξεισ χαρακτθρίηονται 

από τθν αναγκαιότθτα επίτευξθσ των ςτόχων των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τισ 

προγραμματιςμζνεσ επενδφςεισ ςε υφιςτάμενεσ και νζεσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Θ πρϊτθ ανάγκθ διεγείρει τθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ ενϊ θ δεφτερθ κακορίηει ςε 

μεγάλο βακμό τισ εξελίξεισ ςτισ ςυμβατικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Όςον αφορά τθ δζςμευςθ και αποκικευςθ διοξειδίου του άνκρακα (CCS – Carbon Capture 

and Storage), αντιμετωπίηονται δυςκολίεσ όςον αφορά τθν ανάπτυξθ εγκαταςτάςεων. Σο 

κόςτοσ καταςκευισ ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ με CCS κακιςτά τθν τεχνολογία πολφ 

ακριβι και ςτισ χϊρεσ με αυςτθρι νομοκεςία, τα ζξοδα αποκικευςθσ είναι εξαιρετικά 

υψθλά, με αποτζλεςμα οι επενδφςεισ ςε CCS να κρίνονται αςφμφορεσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. 

Οι εκτιμιςεισ και οι αποφάςεισ για τθν πυρθνικι ενζργεια επθρεάηονται από πολιτικζσ 

εξελίξεισ, τθ μεταβαλλόμενθ οικονομικι κατάςταςθ και λεπτομερείσ ζρευνεσ ςχετικά με τισ 

δυνατότθτεσ επζκταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των υφιςτάμενων ςτακμϊν 

θλεκτροπαραγωγισ. Θ καταςκευι νζων πυρθνικϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςε νζεσ 

τοποκεςίεσ ζχει καταςτεί πολφ πιο δαπανθρι και με βάςθ τθν αποδοχι του κοινοφ. Θ 

καταςκευι νζων ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςε υπάρχοντεσ πυρθνικοφσ ςτακμοφσ είναι 

περιοριςμζνθ με βάςθ ζρευνεσ που αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ επζκταςθσ ςε υπάρχουςεσ 

τοποκεςίεσ. Σα ενθμερωτικά μοντζλα ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ, θ νζα εκνικι 

νομοκεςία και το υψθλότερο κόςτοσ οδθγοφν ςε χαμθλότερεσ προοπτικζσ για τθν πυρθνικι 

ενζργεια ςε ςχζςθ με άλλεσ μορφζσ παραγωγισ ενζργειασ. 

1.2.3.4 Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ (ΑΠΕ & ςυμβατικζσ μονάδεσ) 

Βραχυπρόκεςμα, το ςφνολο των ειδικϊν πολιτικϊν τθσ ΕΕ και των εκνικϊν πολιτικϊν που 

προωκοφν τισ ΑΠΕ οδθγοφν ςε ςθμαντικι διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτθν παραγωγι ενζργειασ. Οι 

δεςμευτικοί βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ αναμζνεται να 

επιτευχκοφν για το 2020. Θ επζκταςθ των ΑΠΕ διευκολφνεται επίςθσ από τισ αναμενόμενεσ 

εξελίξεισ των δικτφων και του νζου εξοπλιςμοφ για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του δικτφου, 

ειδικά ςτθν περίπτωςθ των ζξυπνων δικτφων. 

Οι εκτιμιςεισ για τα μερίδια ανά τφπο καυςίμου ςτθν ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ και θ ςυμβολι των ΑΠΕ και των μεταβλθτϊν ΑΠΕ για τθν χρονικι περίοδο 

2020-2050, φαίνονται αντίςτοιχα ςτα παρακάτω διαγράμματα. 
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Εικόνα 1-8: Ποςοςτιαία ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ανά καφςιμο 

Πηγή: European Commission, 2016b 

 
Εικόνα 1-9: υμβολι ΑΠΕ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

Πηγή: European Commission, 2016b 
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κακαρισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2020, από μόλισ 5% το 2010. Σο μερίδιό τουσ 

αυξάνεται ςτο 25% το 2030 και το 36% το 2050. 

τα παρακάτω διαγράμματα παρουςιάηεται αντίςτοιχα θ ποςοςτιαία εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 

ανά τφπο μονάδασ παραγωγισ και οι επενδφςεισ ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ ςε GW για το 2010, 

κακϊσ και εκτιμιςεισ για τθν περίοδο 2020-2050. 

 
Εικόνα 1-10: Μερίδια εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ ανά τφπο μονάδασ παραγωγισ 

Πηγή: European Commission, 2016b 
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Εικόνα 1-11: Επενδφςεισ ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ 

Πηγή: European Commission, 2016b 

Θ αιολικι ενζργεια παρζχει τθ μεγαλφτερθ ςυμβολι των ΑΠΕ προμθκεφοντασ το 14,4% τθσ 

ςυνολικισ κακαρισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2020, ανεβαίνοντασ ςτο 18% το 

2030 και 25% μζχρι το 2050. Ζνα ποςοςτό 24% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ αιολικισ 

ενζργειασ παράγεται από τισ υπεράκτιεσ αιολικζσ εγκαταςτάςεισ από το 2020. Οι ςυνολικζσ 

αιολικζσ εγκαταςτάςεισ εκτιμάται ότι κα παρζχουν ιςχφ 207 GW το 2020, 255 GW το 2030 

και 367 GW το 2050, από 86 GW το 2010, εκ των οποίων περίπου το ζνα τζταρτο κα είναι 

εγκατεςτθμζνο υπεράκτια μετά το 2020. 

Θ παραγωγι από θλιακι ενζργεια προβλζπεται να φτάςει ςτο 4,8% τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ μζχρι το 2020. Από το 2020, θ φωτοβολταϊκι παραγωγι ςυνεχίηει να αυξάνεται 

ζωσ και 7% το 2030 και 11% το 2050. Θ φωτοβολταϊκι ιςχφσ προβλζπεται να φκάςει τα 138 

GW το 2020, από 30 GW το 2010. Οι επενδφςεισ οφείλονται κυρίωσ ςε μθχανιςμοφσ 

ςτιριξθσ και ςτθ μείωςθ του κόςτουσ των θλιακϊν ςυλλεκτϊν. Μολονότι κα μειωκοφν οι 

μθχανιςμοί ςτιριξθσ, το κόςτοσ κα ςυνεχίηει να μειϊνεται και θ ςυνολικι ιςχφσ 

φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων προβλζπεται να φτάνει τα 183GW το 2030 και τα 299GW 

το 2050. 

Θ χριςθ τθσ βιομάηασ και τθσ καφςθσ αποβλιτων για τθν παραγωγι ενζργειασ αυξάνεται 

επίςθσ με τθν πάροδο του χρόνου ςε μικροφ μεγζκουσ ςτακμοφσ παραγωγισ από βιομάηα. 

Θ βιομάηα αποκτά μερίδιο ςτθ χριςθ καυςίμων ςε κερμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ κατά 

17,3% το 2020, 22% το 2030 και 31,5% το 2050. Οι δυνατότθτεσ των μονάδων βιομάηασ 

φκάνουν τα 51,6 GW το 2020, από 21,7 GW το 2010, 53,2 GW το 2030 και 57,3 GW το 2050.  

Θ ςχετικι ςυμβολι τθσ υδροθλεκτρικισ παραγωγισ παραμζνει περίπου ςτακερι ςτο 10-

12% τθσ ςυνολικισ κακαρισ παραγωγισ, με μικρι αφξθςθ. 
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Σο μερίδιο τθσ παραγωγισ γεωκερμικισ θλεκτρικισ ενζργειασ εκτιμάται να παραμείνει 

ςτακερό ςτο 0,2% τθσ ςυνολικισ κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια μζχρι το 2050. 

Σα ςυςτιματα που εκμεταλλεφονται κυματικι και παλιρροιακι ενζργεια, τα οποία 

αναπτφςςονται κυρίωσ μετά το 2020 ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, 

αντιπροςωπεφουν το 0,2% τθσ ςυνολικισ κακαρισ παραγωγισ τθσ ΕΕ ζωσ το 2050. 

Θ παραγωγι από ςυμβατικζσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ μειϊνεται ςυνεχϊσ ζωσ το 2020 

και ςτακεροποιείται μετζπειτα, υποςτθριηόμενθ από τθν ειςαγωγι του CCS. Θ ειςαγωγι 

τεχνολογιϊν CCS ξεκινά με τισ εγκαταςτάςεισ επίδειξθσ που δθμιουργοφνται μζχρι το 2020, 

αλλά μόνο μικρζσ προςκικεσ εμφανίηονται ςτθν πρόβλεψθ μζχρι το 2040. Θ τεχνολογία CCS 

αναπτφςςεται κυρίωσ μετά το 2030, φκάνοντασ το 7% τθσ ακακάριςτθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ το 2050. Σο 2050, θ ςυνολικι κακαρι χωρθτικότθτα παραγωγισ CCS 

εκτιμάται να ανζρχεται ςε 17 GW. 

Θ παραγωγι από ςτερεά καφςιμα μειϊνεται ςθμαντικά κατά τθν περίοδο μετά το 2020, 

ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο 2030-2050, με τισ τιμζσ του ΕΔΕ να αυξάνονται ςθμαντικά. Οι 

επενδφςεισ ςε μονάδεσ ςτερεϊν καυςίμων χωρίσ τθ χριςθ CCS μετά το 2020 οφείλονται 

κυρίωσ ςε ανακαταςκευζσ παλαιϊν εγκαταςτάςεων και εκτιμάται ότι κα ανζλκουν ςε 33,6 

GW, ενϊ ςτθ δεκαετία 2011-20 προςτζκθκαν 32,4 GW. Θ ςταδιακι κατάργθςθ τθσ ςτερεάσ 

παραγωγισ είναι πολφ ζντονθ και θ διακεςιμότθτα τεχνολογιϊν CCS είναι ςχετικά 

περιοριςμζνθ. Μζχρι το 2050, περίπου το 66% τθσ παραγωγισ ςτερεϊν καυςίμων κα 

παράγεται από εγκαταςτάςεισ με εγκατεςτθμζνεσ τεχνολογίεσ CCS. 

Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με φυςικό αζριο κα μειωκεί ελαφρά ζωσ το 2020, αλλά 

κα αυξθκεί ςτθ ςυνζχεια το 2050 φκάνοντασ ςτα ίδια επίπεδα με το 2010. Οι ςυνολικζσ 

επενδφςεισ ςε ςτακμοφσ φυςικοφ αερίου κατά τθν περίοδο 2011-50 ανζρχονται ςε 290 GW 

ενϊ το 2010 λειτουργοφςαν μονάδεσ αερίου 215 GW. Αυτι θ ζντονθ αφξθςθ, υπογραμμίηει 

τον βαςικό ρόλο που παίηει όλο και περιςςότερο το φυςικό αζριο ωσ τεχνολογία 

υποςτιριξθσ για μεταβλθτζσ ΑΠΕ. Θ αφξθςθ των τιμϊν του ΕΔΕ κα εξουδετερϊνει τθν 

αυξανόμενθ επίδραςθ ςτισ εκπομπζσ που κα προζκυπταν διαφορετικά από τθ ςχετικά 

χαμθλι τιμι του φυςικοφ αερίου. 

Σο φυςικό αζριο διαδραματίηει καίριο ρόλο ςτο πλαίςιο των ςτόχων μείωςθσ των 

εκπομπϊν και τθσ αυξθμζνθσ διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων ΑΠΕ. Κακϊσ τα καφςιμα 

εκπζμπουν λιγότερο CO2 ςε ςχζςθ με άλλα ορυκτά καφςιμα, οι μονάδεσ αερίου είναι 

αρκετά ευζλικτεσ ϊςτε να εξυπθρετοφν τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ εξιςορρόπθςθσ των ΑΠΕ. 

υνολικά, θ παραγωγι ενζργειασ από φυςικό αζριο κα αντιπροςωπεφει περίπου το 20% 

τθσ ςυνολικισ κακαρισ παραγωγισ ζωσ το 2040 και μειϊνεται κατά 1 εκατοςτιαία μονάδα 

ςτθ δεκαετία ζωσ το 2050. 

Θ ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ κα αναπτυχκεί ςθμαντικά ςτισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ. Σο μερίδιο τθσ ακακάριςτθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα παράγεται από τισ 

μονάδεσ ΘΚ είναι περίπου 16% κακ’ όλθ τθν περίοδο από το 2020 ζωσ το 2050, από 13% 

το 2010. 

Λόγω πολιτικϊν εξάλειψθσ τθσ χριςθσ πυρθνικισ ενζργειασ που υιοκετοφνται από τα 

κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, κακϊσ και λόγω τθσ μειωμζνθσ αποδοχισ από το κοινό, θ 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ πυρθνικϊν μονάδων μειϊνεται μακροπρόκεςμα, από 133 GW το 2010 

ςε 114 GW το 2020, 110 GW το 2030 και 93 GW το 2050. 
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1.3 τόχοι και εκτιμιςεισ για τθν Ελλάδα 

Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του 2009, με ςχετικι ανάκαμψθ να παρουςιάηεται μετά το 

2014, επθρζαςε ιςχυρά τθν ενεργειακι πολιτικι τθσ χϊρασ, κακϊσ οι επιπτϊςεισ τθσ 

ςυνεχίηουν να δθμιουργοφν προκλιςεισ και εμπόδια μζχρι και ςιμερα (European 

Commission, 2010). Αξιοςθμείωτεσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ αυτισ αποτελοφν: 

 Θ αφξθςθ του ελλείμματοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 

 Θ ιςχυρι μείωςθ του ΑΕΠ 

 Σο δθμόςιο χρζοσ το οποίο ανζρχεται ςε εκατοντάδεσ διςεκατομμυρίων ευρϊ 

 Θ μείωςθ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ και θ επακόλουκθ άνοδοσ τθσ ανεργίασ 

 Θ υποχϊρθςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ ςε πολφ χαμθλά επίπεδα 

 Θ εφκραυςτθ κατάςταςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία παρεμποδίηει 

τθν ανάκαμψθ 

 Θ αβεβαιότθτα, θ υποτονικι ηιτθςθ και θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ, με αποτζλεςμα να 

τίκενται ςε κίνδυνο επενδυτικά ςχζδια και να παρεμποδίηεται θ ανάπτυξθ καινοτόμων 

τεχνολογιϊν και θ ζρευνα 

Θ αντιςτάκμιςθ των επιπτϊςεων αυτϊν που επθρεάηουν ςε άμεςο βακμό τθν 

ευκυγράμμιςθ τθσ ελλθνικισ ενεργειακισ πολιτικισ με αυτιν τθσ ΕΕ, κακϊσ και τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ, κρίνεται αναγκαία. Για το 2020, εκτιμάται ότι οι εκνικοί ςτόχοι τθσ Ελλάδασ κα 

επιτευχκοφν, με εξαίρεςθ τθ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτον τομζα των μεταφορϊν, ενϊ για το 

μεςοπρόκεςμο ορίηοντα του 2030 απαιτείται κατάλλθλθ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των 

εμπειρικϊν δεδομζνων και ςυμπεραςμάτων από τθν μζχρι ςιμερα πολιτικι δράςθσ, κακϊσ 

και επανεξζταςθ των ςτόχων, ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τισ μακροπρόκεςμεσ επιδιϊξεισ για 

το 2050 (Amadeo K., 2019). 

1.3.1 Εκνικοί ςτόχοι για το 2020 και το 2030 

Οι ςτόχοι που ζχει κζςει θ Ελλάδα για το 2020, με βάςθ το ευρωπαϊκό Πακζτο για τθν 

Ενζργεια και το Κλίμα (τρατθγικι «20-20-20»), κα επιτευχκοφν ςτθν πλειοψθφία τουσ 

ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα δεδομζνα και τισ εκτιμιςεισ. 

Με τθν ανάπτυξθ του Πλαιςίου για τθν Ενζργεια και το Κλίμα το 2014, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι όριςε τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ για το 2030 με ανακεϊρθςθ το 2018. Σα κράτθ-

μζλθ τθσ ΕΕ υποχρεοφνται να υιοκετιςουν Εκνικά χζδια για τθν Ενζργεια και το Κλίμα 

(ΕΕΚ) για τθν περίοδο 2021-2030. Θ Ελλάδα ςτο πλαίςιο αυτό ζχει αναπτφξει το εκνικό τθσ 

ςχζδιο με αρμόδιο φορζα το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ με τθν εφαρμογι του 

εναρίου Επίτευξθσ τόχων και Πολιτικϊν (ΕΠ) για αξιολόγθςθ των πολιτικϊν και 

πρόβλεψθ των μετριςεων για το 2030 και το 2040 (ΤΠΕΝ, 2018). 

τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ, παρουςιάηονται οι ςτόχοι τθσ Ελλάδασ για το 2020 και το 2030, 

με τθ ςχετικι εκτίμθςθ επίτευξθσ των ςτόχων. 
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Πίνακασ 1: Εκνικοί ςτόχοι τθσ Ελλάδασ για το 2020, ςχετικά με τισ εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου, τθν τελικι κατανάλωςθ και τθ διείςδυςθ ΑΠΕ 

Σομζασ τόχοσ 2020 
Εκτίμθςθ 
επίτευξθσ 

χετικι 
οδθγία 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου 
 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου ςτουσ τομείσ 
εκτόσ του ΕΔΕ με αναφορά το 2005 

- 4% - 27%   

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν τελικι 
κατανάλωςθ  

Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ < 18,4 Mtoe < 17,3 Mtoe 2012/27/ΕΕ 

Διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ 
 

ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ 
ενζργειασ 

18% 
τουλάχιςτον 

18% 

2009/28/EE 

20% 
(ανακεϊρθςθ) 

Ν.3851/2010 

ςτθν ακακάριςτθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ 

40% 31% 

  ςε κζρμανςθ και ψφξθ 20% 27% 

ςτισ μεταφορζσ 10% 6% 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

Πίνακασ 2: Εκνικοί ςτόχοι τθσ Ελλάδασ για το 2030, ςχετικά με τισ εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου, τθν τελικι κατανάλωςθ και τθ διείςδυςθ ΑΠΕ, με βάςθ το ΕΠ του ΕΕΚ 

Σομζασ τόχοσ 2030 Πρόβλεψθ ΕΠ 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου   70.3 MtCO2eq 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου ςε τομείσ εκτόσ 
του ΕΔΕ με αναφορά το 2005 

- 16% - 31% 

< 54 MtCO2eq 42,9 MtCO2eq 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου ςε τομείσ εντόσ 
του ΕΔΕ με αναφορά το 2005 

- 43% - 63% 

< 41 MtCO2eq 27,4 MtCO2eq 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν τελικι 
κατανάλωςθ 

  32% ςε ςχζςθ με το 2007 

Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ < 18.7 Mtoe 18,2 Mtoe 

Πρωτογενισ κατανάλωςθ ενζργειασ < 25 Mtoe   

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθν περίοδο 2021-30 7-7,3 Mtoe   

Ετιςια ενεργειακι ανακαίνιςθ ωσ προσ το 
ςυνολικό εμβαδόν των κτιρίων τθσ κεντρικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 

3%   

Διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ   

ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 31% 32% 

ςτθν ακακάριςτθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ 

55% 56% 

ςε κζρμανςθ και ψφξθ 30% 36% 

ςτισ μεταφορζσ 14% 20% 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

1.3.2 Χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ 

το πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του Εκνικοφ χεδίου για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, 

πραγματοποιικθκε με βάςθ το ενάριο Επίτευξθσ τόχων και Πολιτικϊν, αξιολόγθςθ των 
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μελλοντικϊν πολιτικϊν και δράςεων για τθν εκτίμθςθ των επιδράςεων τουσ τθ χρονικι 

περίοδο 2021-2030. Παράλλθλα ζγιναν προβλζψεισ και για το διάςτθμα 2031-2040 με τισ 

υπάρχουςεσ πολιτικζσ ζτςι ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ εκπλιρωςθ μακροπρόκεςμων ςτόχων 

για το 2050 ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τισ επιδιϊξεισ τθσ ΕΕ (ΤΠΕΝ, 2018). 

1.3.2.1 Πρωτογενισ παραγωγι ενζργειασ 

Θ ςυνολικι παραγωγι πρωτογενοφσ ενζργειασ παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 27% το 

2016 ςε ςχζςθ με το 1990 με τθν εφαρμογι διαφόρων πολιτικϊν και οδθγιϊν τθσ ΕΕ, και 

33% από τισ μετριςεισ του 2009, κυρίωσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ επακόλουκθσ 

πτϊςθσ ςτθ ηιτθςθ τθσ ενζργειασ. Θ αφξθςθ του μεριδίου των ΑΠΕ ςτθν πρωτογενι 

παραγωγι, ςυνεπάγεται μείωςθ του μεριδίου των ορυκτϊν καυςίμων. Σα πετρελαιοειδι 

κατζχουν αρκετά μικρό ποςοςτό, μικρότερο του 5%, ενϊ το φυςικό αζριο κατζχει μθδαμινά 

ποςοςτά, κακϊσ οι δφο αυτζσ πθγζσ ενζργειασ ειςάγονται ςχεδόν εξ ολοκλιρου. Για τθν 

περίοδο 2020-2040, εκτιμάται ότι τα πετρελαιοειδι και το φυςικό αζριο κα κρατιςουν 

ςτακερά τα ποςοςτά τουσ, κακϊσ το μερίδιο ορυκτϊν καυςίμων κα μειϊνεται και το 

μερίδιο των ΑΠΕ κα αυξάνεται με ςτακεροφσ ρυκμοφσ. Θ ςυνολικι πρωτογενισ παραγωγι 

προβλζπεται να αυξθκεί και το 2040 να ανζλκει ςτα επίπεδα του 2015, λόγω τθσ υψθλισ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ ΑΠΕ. το πιο κάτω διάγραμμα παρουςιάηονται λεπτομερϊσ τόςο 

θ ςυνολικι πρωτογενισ παραγωγι, όςο και τα μερίδια των διαφόρων μορφϊν ενζργειασ, 

με βάςθ το ΕΕΚ και το ΕΠ. 

 
Εικόνα 1-12: Πρωτογενισ παραγωγι ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, ςε ποςοςτά ανά μορφι ενζργειασ, και 

ςυνολικά ςε ktoe. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 

2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

1.3.2.2 Ακακάριςτθ εγχϊρια ενεργειακι κατανάλωςθ και κακαρζσ ειςαγωγζσ 

Θ ακακάριςτθ εγχϊρια ενεργειακι κατανάλωςθ ορίηεται ωσ θ ολικι ηιτθςθ ενζργειασ μίασ 

χϊρασ και καλφπτει τθν ιδιοκατανάλωςθ του ενεργειακοφ τομζα, τισ απϊλειεσ μεταφοράσ 
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και διανομισ, τθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ και τισ 

ςτατιςτικζσ διαφορζσ. Θ ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα παρουςίαςε 

μείωςθ 14,3% το 2016 ςε ςχζςθ με τισ μετριςεισ του 2010, κυρίωσ λόγω των επιπτϊςεων 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Δραςτικι μείωςθ ζχει παρουςιάςει το μερίδιο ηιτθςθσ ορυκτϊν 

καυςίμων, λόγω τθσ παράλλθλθσ αφξθςθσ ςτθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και 

ςτθν ειςαγωγι και διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου. Θ ηιτθςθ πετρελαϊκϊν προϊόντων ωσ 

ποςοςτό τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ ζχει παραμείνει ςχεδόν ςτακερι, κυρίωσ λόγω του τομζα 

των μεταφορϊν με τθν ζλλειψθ δραςτικϊν μζτρων και κανονιςμϊν. Σα μερίδια αυτά, 

κακϊσ και θ ςυνολικι ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ προβλζπονται ςτακερά μζχρι το 

2040 με βάςθ το ΕΠ. 

 
Εικόνα 1-13: Ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα, ςε ποςοςτά ανά μορφι ενζργειασ, και 

ςυνολικά ςε ktoe. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 

2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

Θ ενεργειακι εξάρτθςθ ορίηεται ωσ το ποςοςτό των κακαρϊν ειςαγωγϊν προσ τθν 

ακακάριςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ και εκφράηει τθν ευπάκεια ενόσ ςυγκεκριμζνου 

κράτουσ ςε διαταραχζσ των τιμϊν ενζργειασ ι διαταραχζσ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, οι 

οποίεσ μπορεί να μεταφραςτοφν ςε ςθμαντικζσ απϊλειεσ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και το 

ΑΕΠ (European Commission, 2013). 

Θ κάλυψθ των αναγκϊν για τθν εγχϊρια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα επιτυγχάνεται 

κυρίωσ με ειςαγωγζσ, υποδθλϊνοντασ ζτςι τθν υψθλι ενεργειακι εξάρτθςθ. Για το 2016 ο 

δείκτθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ τθσ χϊρασ ανιλκε ςτο 74%. Θ υψθλι ενεργειακι εξάρτθςθ 

τθσ Ελλάδασ οφείλεται ςτθν ιδιαίτερα υψθλι χριςθ πετρελαϊκϊν προϊόντων και φυςικοφ 

αερίου, τα οποία ακροιςτικά καλφπτουν πάνω από το 65% τθσ ακακάριςτθσ εγχϊριασ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και είναι ςχεδόν εξ’ ολοκλιρου ειςαγόμενα κυρίωσ από χϊρεσ 

εκτόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου. το παρόν ςτάδιο θ ενεργειακι πολιτικι τθσ 

χϊρασ για τθν ενεργειακι εξάρτθςθ επικεντρϊνεται ςε ςυγκράτθςθ τθσ ςτα επίπεδα του 

70% για το 2030 και προοδευτικι μείωςθ τθσ μετζπειτα. 
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Εικόνα 1-14: Κακαρζσ ειςαγωγζσ ςτθν Ελλάδα, ςε ποςοςτά ανά μορφι ενζργειασ. Μετριςεισ για τθ 

χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

1.3.2.3 Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

τον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ, ςθμαντικι αφξθςθ ζχει ςθμειωκεί για το 2016 ςτα 

μερίδια διείςδυςθσ του φυςικοφ αερίου και των ΑΠΕ, με αντίςτοιχθ μείωςθ των ποςοςτϊν 

των ορυκτϊν καυςίμων και των πετρελαιοειδϊν. Οι τάςεισ αυτζσ εκτιμάται με βάςθ το ΕΠ 

ότι κα ςυνεχιςτοφν με ςτακεροφσ ρυκμοφσ μζχρι και το 2040, με το μερίδιο των ορυκτϊν 

καυςίμων και των πετρελαιοειδϊν να μθν ξεπερνά το 12%, ενϊ θ ςυμβολι του φυςικοφ 

αερίου και των ΑΠΕ κα κυμαίνεται ςτο 19% και 66% αντίςτοιχα. Θ ςυνολικι παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ προβλζπεται ωςτόςο να αυξθκεί ςτθν περίοδο 2020-2040 κατά 12% 

περίπου, λόγω τθσ θλεκτροδότθςθσ και ςφηευξθσ των διαφόρων τομζων ενζργειασ και τθσ 

επακόλουκθσ υψθλισ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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Εικόνα 1-15: Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςε ποςοςτά ανά μορφι ενζργειασ, και ςυνολικά ςε 

GWh. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 2020-2040, με 
βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

1.3.2.4 Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ παρουςίαςε αφξθςθ για τθν περίοδο 1990-2009 κατά 13%, 

ενϊ μείωςθ για τθν περίοδο 2010-2016 κατά 13% λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ, ωςτόςο 

όμωσ ιδθ παρατθρείται ανάςχεςθ του φαινομζνου, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ μετά το 2014. Τψθλά παρατθροφνται τα ποςοςτά των 

πετρελαιοειδϊν κυρίωσ λόγω τθσ χριςθσ τουσ ςτον τομζα των μεταφορϊν και ςε οικιακι 

χριςθ για κζρμανςθ. τα μερίδια τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, των ΑΠΕ και του φυςικοφ 

αερίου ζχει ςθμειωκεί ελάχιςτθ αφξθςθ. Για τθν περίοδο μετά το 2020, με βάςθ το ΕΠ, 

εκτιμάται ότι θ τελικι κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν κα μειωκεί ςθμαντικά, με αντίςτοιχθ 

αφξθςθ των μεριδίων ΑΠΕ και φυςικοφ αερίου, ενϊ θ ςυνολικι κατανάλωςθ κα αυξθκεί με 

ςτακερό ρυκμό. 

τουσ επιμζρουσ τομείσ κατανάλωςθσ, για τθν περίοδο 1990-2016, μείωςθ ςθμειϊκθκε 

μόνο ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ, θ οποία ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι του ΕΔΕ και 

ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ πετρελαϊκϊν προϊόντων με αντίςτοιχθ αφξθςθ του φυςικοφ αερίου 

το οποίο είναι και πιο αποδοτικό., κακϊσ ςθμαντικι αφξθςθ παρατθρείται ςτον οικιακό 

τομζα και τον τομζα των μεταφορϊν. 
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Εικόνα 1-16: Σελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα, ςε ποςοςτά ανά μορφι ενζργειασ, και 
ςυνολικά ςε ktoe. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 

2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

 
Εικόνα 1-17: Σελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα, ςε ποςοςτά ανά τομζα κατανάλωςθσ, και 

ςυνολικά ςε ktoe. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για τθν περίοδο 
2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 

1.3.2.5 Εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

Με τθν επικφρωςθ του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τθν εφαρμογι του το 2005, κακϊσ και 

με τθν υμφωνία των Παριςίων το 2016, θ ελλθνικι ενεργειακι πολιτικι ζκεςε ςε 

προτεραιότθτα τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. τθν Ελλάδα θ 

ςυνειςφορά του ενεργειακοφ τομζα ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου είναι 
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ςυγκριτικά υψθλότερθ από τθ ςυμβολι άλλων τομζων, και το βαςικότερο παράγοντα 

αποτελεί θ καφςθ ορυκτϊν καυςίμων για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ. 

Θ μεγάλθ εξάρτθςθ ςτον ενεργειακό τομζα από ορυκτά καφςιμα και πετρελαιοειδι ζχει 

οδθγιςει ςε υψθλζσ τιμζσ του δείκτθ ενεργειακισ ζνταςθσ εκπομπϊν CO2, παρουςιάηοντασ 

όμωσ το 2017 ςθμαντικι μείωςθ 22% και 15% από τισ τιμζσ του 1990 και του 2005 

αντίςτοιχα. Οι ςυνολικζσ εκπομπζσ ζχουν μειωκεί δραςτικά ςτθν περίοδο μετά το 2005. 

Σόςο ςτουσ τομείσ του ΕΔΕ, όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ, παρουςιάηεται μεγάλθ 

πτϊςθ, με τισ προβλζψεισ μακροπρόκεςμα να δείχνουν τθ ςυνζχιςθ των τάςεων αυτϊν. 

Ωςτόςο, θ μείωςθ των εκπομπϊν που εκτιμάται για το 2040 με βάςθ το ΕΠ, κα ανζλκει 

ςτο 58,7% και 45,4% με αναφορά το 1990 και το 2005 αντίςτοιχα. το πλαίςιο αυτό, για τθν 

επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ ςτθν Ελλάδα το 2050, περαιτζρω δράςεισ και πολιτικζσ 

κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και μετάβαςθ ςε 

μια κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

 
Εικόνα 1-18: Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου ςτθν Ελλάδα, ςε MtCO2eq, και δείκτθσ ενεργειακισ 

ζνταςθσ εκπομπϊν CO2, ςε ktCO2eq/ktoe. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και 
προβλζψεισ για τθν περίοδο 2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 
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Εικόνα 1-19: Ποςοςτιαία μεταβολι εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου ςτθν Ελλάδα, με βάςθ 

αναφοράσ το 2005 (2005=100%). Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2016 και προβλζψεισ για 
τθν περίοδο 2020-2040, με βάςθ το ΕΠ. 

Πθγι: ΤΠΕΝ, 2018 
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2 Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςε τοπικό επίπεδο και θ 
προςζγγιςθ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ 

2.1 Πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ· ορολογία και ςκοπόσ 

Ο όροσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ εδραιϊκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι των 

Περιφερειϊν το 2009 και ορίςτθκε ωσ θ ςυντονιςμζνθ δράςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των 

κρατϊν-μελϊν τθσ και των τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν με βάςθ τθ ςφμπραξθ για τθ 

δθμιουργία και τθν εφαρμογι των πολιτικϊν τθσ ΕΕ, και οδθγεί ςτον καταμεριςμό των 

ευκυνϊν μεταξφ των διαφόρων βακμίδων διακυβζρνθςθσ. Μπορεί να οριςτεί επίςθσ ωσ θ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που εμπλζκει διάφορουσ ανεξάρτθτουσ αλλά 

αλλθλζνδετουσ φορείσ (European Committee of the Regions, 2009). 

Θ ανάπτυξθ τθσ προςζγγιςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ προωκεί τθ ςυνεργαςία ςε 

πολιτικζσ, ςχζδια και ςτρατθγικζσ για τθν αειφόρο ενζργεια. Θ ςυνεργαςία ςε τοπικό 

επίπεδο για τον προγραμματιςμό τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ κρίνεται ςπουδαίασ ςθμαςίασ, 

αφοφ οι τοπικζσ και περιφερειακζσ δθμόςιεσ αρχζσ αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ ςτθν 

ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςχεδίων και πρωτοβουλιϊν για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Με τθν προςζγγιςθ τθσ Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ οι περιφερειακζσ αρχζσ μποροφν να 

ζρχονται ςε επαφι με τισ εκνικζσ αρχζσ, είναι ςε κζςθ να παρζχουν τεχνικι ι/και 

οικονομικι υποςτιριξθ και μποροφν να ενεργοφν ωσ ςυντονιςτζσ τθσ διαδικαςίασ 

ςχεδιαςμοφ. Παράλλθλα, οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να ζρχονται ςε επαφι με τισ τοπικζσ 

κοινότθτεσ και να παρζχουν γνϊςεισ που μποροφν να κακορίςουν τθν επίτευξθ των ςχεδίων 

που αναπτφςςονται (Coopenergy Project, 2015). 

Οι εκνικζσ κυβερνιςεισ κζτουν προτεραιότθτεσ, αναπτφςςουν και ςυντονίηουν ςτρατθγικζσ 

και ζχουν τθν ικανότθτα να κινθτοποιοφν ςθμαντικοφσ πόρουσ. Παρ 'όλα αυτά, δεν ζχουν 

άμεςεσ και αποτελεςματικζσ αλλθλεπιδράςεισ με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και ςυχνά 

υποχρεϊνονται να μεταβιβάηουν ςθμαντικζσ πτυχζσ των πολιτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ 

ςε χαμθλότερα επίπεδα κυβερνθτικϊν επιπζδων. Οι περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ ςυχνά 

ενεργοφν ωσ φορείσ υλοποίθςθσ εκμεταλλευόμενοι τθν εκτεταμζνθ γνϊςθ των αναγκϊν και 

των προβλθμάτων τθσ επικράτειασ που διαχειρίηονται. Ωςτόςο, με τθ ςειρά τουσ, οι 

περιφερειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ εξαρτϊνται από το εκνικό επίπεδο όςον αφορά τον 

ςυντονιςμό με ςτρατθγικζσ υψθλοφ επιπζδου, το νομικό πλαίςιο και τθ διακεςιμότθτα 

χρθματοδότθςθσ (ODYSSEE-MURE, 2018). 

το επόμενο διάγραμμα απεικονίηεται θ δομι τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ με 

διάκριςθ των διαφόρων επιπζδων και των φορζων που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τόςο από τισ διοικθτικζσ αρχζσ, όςο και από τθν 

κοινωνία και τον ιδιωτικό τομζα. Θ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ προδιαγράφει τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ όλων των επιπζδων και φορζων για τθν αποτελεςματικι επίτευξθ των 

απαιτοφμενων ςτόχων ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. 
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Εικόνα 2-1: Δομι και διάφορα επίπεδα διακυβζρνθςθσ, με τουσ αντίςτοιχουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 
ανά επίπεδο 

Πηγή: Bushley, 2014 

2.1.1 Σφποι διακυβζρνθςθσ ςε πολυεπίπεδα ςυςτιματα 

Θ πολιτικι για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ πρζπει να εφαρμόηεται ςε ζνα 

πολυεπίπεδο ςφςτθμα και θ επιτυχία τθσ βαςίηεται ςτισ οριηόντιεσ και κάκετεσ ςυνεργαςίεσ 

εντόσ των κυβερνιςεων (Kern & Alber, 2009). 

 Οριηόντια (Cross-level/Horizontal) ςυνεργαςία: Μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία μορφι 

αυτοδιοίκθςθσ. Προωκεί τθ διακρατικι ι εςωτερικι ςυνεργαςία μεταξφ πόλεων και 

διμων για ανταλλαγι ικανοτιτων και γνϊςεων ςε πολλοφσ τομείσ που διαδραματίηουν 

ουςιαςτικό ρόλο ςτθν πολιτικι για τθν αλλαγι του κλίματοσ, όπωσ για παράδειγμα 

ςτον χωροταξικό ςχεδιαςμό και ςτον τομζα των μεταφορϊν. Θ προςζγγιςθ αυτι 

προάγει τθν ανάπτυξθ από κοινοφ λφςεων για παρόμοια προβλιματα και εμπόδια, 

κακϊσ και τον ανταγωνιςμό μζςω διαφόρων βραβείων για τοπικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Κάκετθ ςυνεργαςία: Θ ςυνεργαςία αυτι χωρίηεται ςτθν «Top-down» και «Bottom-up» 

προςζγγιςθ. τισ περιςςότερεσ χϊρεσ δεν υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ μεταξφ των εκνικϊν 

ςτόχων μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, αφενόσ (οι οποίοι προζρχονται 

από εκνικά προγράμματα προςταςίασ του κλίματοσ ι διεκνείσ ςυμφωνίεσ), και τθσ 

υλοποίθςθσ των ςτόχων αυτϊν ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αφετζρου. Θ 

τοπικι δράςθ για το κλίμα παραμζνει εκελοντικι και υπό τθν αρμοδιότθτα των 

τοπικϊν διοικιςεων. ε εκνικό επίπεδο θ «Top-down» προςζγγιςθ διακυβζρνθςθσ 

μπορεί να υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

Επίπεδο 
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Περιφερειακό 

Σοπικό 
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και ενϊςεισ 
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Σοπικά ιδρφματα και 
ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ 

πολιτϊν 

Κυβζρνθςθ 

Διμερισ και πολυμερισ 
διεκνείσ οργανιςμοί, 

προγράμματα ΕΕ 

Νομοκετικά όργανα, 
υπουργεία, οργανιςμοί 

ενζργειασ 

Περιφερειακά διοικθτικά 
γραφεία και αρμόδιεσ 

αρχζσ 

Σοπικά διοικθτικά γραφεία 
και αρμόδιεσ αρχζσ 

Ιδιωτικόσ 
τομζασ 

Διεκνείσ εταιρείεσ και 
επενδυτζσ 

Εκνικζσ επιχειριςεισ και 
ινςτιτοφτα 

Περιφερειακζσ 
επιχειριςεισ και εταιρείεσ 

Σοπικζσ επιχειριςεισ και 
ςυνεταιριςμοί 

Α
Π
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o Διακυβζρνθςθ μζςω ςυνεργαςιϊν: Επιτρζπει τθν τόνωςθ και τθ διευκόλυνςθ τθσ 

τοπικισ δράςθσ, μζςω παροχισ κατευκυντιριων γραμμϊν για τισ τοπικζσ αρχζσ 

και διάδοςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

o Διακυβζρνθςθ μζςω παροχϊν: Πζρα από τθν παροχι πλθροφοριϊν και γνϊςεων 

για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, προςφζρει πρόςκετεσ υπθρεςίεσ ςτισ τοπικζσ 

αρχζσ. Αυτζσ περιλαμβάνουν κετικά κίνθτρα υπό μορφι προγραμμάτων 

χρθματοδότθςθσ τοπικϊν ζργων ςτον τομζα τθσ πολιτικισ για τθν ενζργεια και το 

κλίμα. 

o Διακυβζρνθςθ μζςω κεςμοκζτθςθσ και κυρϊςεων: Επιβολι νομοκεςιϊν και 

κανονιςτικϊν πλαιςίων για τθ δζςμευςθ των τοπικϊν αρχϊν ςχετικά με δράςεισ 

που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Μζχρι ςιμερα δεν ζχει 

εφαρμοςτεί αυτι θ ςτρατθγικι και οι χϊρεσ αποφεφγουν να παρεμβαίνουν άμεςα 

ςτθν τοπικι πολιτικι για το κλίμα. 

Αυτζσ οι μζκοδοι διακυβζρνθςθσ για κάκετθ ςυνεργαςία ενδζχεται να επικαλφπτονται και 

να αλλθλοςυμπλθρϊνονται. υνεπϊσ, οι εκνικζσ κυβερνιςεισ μποροφν να επιλζξουν ζναν 

ςυνδυαςμό αυτϊν. Οι εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ εκνικϊν και τοπικϊν κυβερνιςεων, 

για παράδειγμα, ςυνδυάηουν τθ διακυβζρνθςθ μζςω ςυνεργαςιϊν και παροχϊν, εάν θ 

ςυμφωνία αυτι περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο χρθματοδότθςθσ. το πιο κάτω διάγραμμα 

παρουςιάηεται θ προτεινόμενθ κάκετθ ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του 

ευρωπαϊκοφ, εκνικοφ και τοπικοφ επιπζδου για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν ςτόχων ςτον 

τομζα τθσ ενζργειασ και του κλίματοσ. 

 
Εικόνα 2-2: Προτεινόμενθ αλλθλεπίδραςθ ευρωπαϊκοφ, εκνικοφ και τοπικοφ επιπζδου για 

βελτιςτοποίθςθ των δράςεων για τθν κλιματικι αλλαγι 

Πηγή: Tagliapetra & Zachmann,2016 
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2.1.2 Ρόλοσ των κρατϊν ςτθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ 

Θ ικανότθτα των διμων να εφαρμόηουν πολιτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που 

αφοροφν τοπικά ηθτιματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ, περιορίηεται ι ενιςχφεται από 

εξουςίεσ, που χορθγοφνται από τα διάφορα κράτθ. Σα νομικά πλαίςια ςε ανϊτερα 

κυβερνθτικά επίπεδα διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των επιλογϊν 

τοπικισ πολιτικισ. Θ ανεξάρτθτθ δράςθ των τοπικϊν κυβερνιςεων δθμιουργεί ςθμαντικζσ 

προκλιςεισ ςτθν ικανότθτα των μικρότερων πόλεων και ςτο ςυντονιςμό. ε ζνα πλαίςιο 

πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, οι κρατικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείσ ςυντονίηονται 

ςε ζνα δίκτυο που ςζβεται τθν τοπικι γνϊςθ και ποικιλομορφία, αλλά κζτει κοινοφσ 

ςτόχουσ και πρότυπα ςτα οποία μποροφν να ενεργιςουν όλα τα μζρθ. Θ πολυεπίπεδθ 

διακυβζρνθςθ υπογραμμίηει τθν ςυμπαραγωγι γνϊςεων και πολιτικισ ςε όλα τα επίπεδα 

διοίκθςθσ, και αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ των επιςτθμονικϊν τεχνικϊν 

γνϊςεων με τθν τοπικι γνϊςθ τθσ κοινωνίασ (Homsy & Warner, 2014). 

Οι δθμοτικζσ δράςεισ βιωςιμότθτασ είναι αποτελεςματικότερεσ και πιο επιτυχθμζνεσ όταν 

εμφανίηονται ςε ζνα πλαίςιο πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ όπου αξιοποιοφνται τα 

πλεονεκτιματα όλων των επιπζδων κυβερνιςεων κακϊσ και το δυναμικό των πολιτϊν. 

2.1.3 Ρόλοσ των τοπικϊν και περιφερειακϊν διοικιςεων ςτθ μακροχρόνια 

ενεργειακι ςτρατθγικι 

Αφενόσ, το τοπικό επίπεδο μπορεί να επωφελθκεί από τισ αλλαγζσ που κα επιφζρει θ 

ενεργειακι πολιτικι για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ μακροπρόκεςμα, αφοφ μία 

«πράςινθ» οικονομία κα δθμιουργιςει κζςεισ εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο, κυρίωσ λόγω 

τθσ αποκζντρωςθσ τθσ παραγωγισ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, το τοπικό επίπεδο κα 

πρζπει να υποφζρει το πραγματικό βάροσ τθσ αλλαγισ, αφοφ ςθμαντικζσ επενδφςεισ κα 

πρζπει να προζρχονται από νοικοκυριά και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, και οι αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ μετάβαςθσ κα μποροφςαν να γίνουν πιο αιςκθτζσ ςε οριςμζνα μζρθ. Για 

παράδειγμα, οριςμζνεσ περιοχζσ που εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από βιομθχανίεσ και 

οικονομικοφσ τομείσ που αναμζνεται να ςυρρικνωκοφν ι να μεταςχθματιςτοφν, κα 

αντιμετωπίςουν μεγαλφτερεσ προκλιςεισ, τουλάχιςτον κατά τθ μεταβατικι περίοδο. Θ 

μετάβαςθ πρζπει να είναι μια «δίκαιθ μετάβαςθ» λόγω των κοινωνικϊν επιπτϊςεων που 

μπορεί να επιφζρει θ κλιματικι πολιτικι ςε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικζσ και περιφερειακζσ 

αρχζσ μποροφν να επιτρζψουν τθ μετάβαςθ ςε χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, 

χάρθ ςτισ αρμοδιότθτεσ τουσ να εποπτεφουν τον εδαφικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό, να 

διαχειρίηονται τισ μεταφορζσ και τθν κινθτικότθτα, να υιοκετοφν και να εφαρμόηουν 

νομοκεςία ςε περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο και να χρθματοδοτοφν τοπικά ζργα. 

Επιπλζον, οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ είναι ςε κζςθ να δϊςουν παράδειγμα, να 

δοκιμάςουν βζλτιςτεσ πρακτικζσ και πιλοτικά ςχζδια και να ευαιςκθτοποιιςουν ςε τοπικό 

επίπεδο μζςω τθσ δζςμευςθσ με τουσ πολίτεσ και τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (European 

Committee of the Regions, 2019). 

2.2 Σοπικό και περιφερειακό επίπεδο διοίκθςθσ 

Θ μετάβαςθ ςτθν ανκρακικι ουδετερότθτα κα ζχει ποικίλεσ επιπτϊςεισ ςε όλεσ τισ 

περιφζρειεσ που ενδζχεται να επιδεινωκοφν περαιτζρω από τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, οι οποίεσ μεταβάλλονται αναλόγωσ τθσ τοποκεςίασ. Ωσ εκ τοφτου, κάκε κοινότθτα 
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και περιοχι μπορεί να ζχει διαφορετικζσ ανάγκεσ και ευκαιρίεσ, και να αντιμετωπίςει 

διαφορετικοφσ κινδφνουσ και εμπόδια. Θ διαςφάλιςθ ότι θ μετάβαςθ είναι κοινωνικά 

δίκαιθ κα απαιτιςει τθν εξιςορρόπθςθ των κινδφνων και των ευκαιριϊν. υμπεραςματικά, 

οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ, ωσ εκπρόςωποι των κοινοτιτων και των αναγκϊν τουσ, 

πρζπει να ςυμβουλεφονται και να ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότερο ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθ μετάβαςθ τθσ ΕΕ ςτθν ανκρακικι 

ουδετερότθτα (European Committee of the Regions, 2019). 

2.2.1 Μζκοδοι διακυβζρνθςθσ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

Θ τοπικι διοίκθςθ κάκε διμου, περιφζρειασ ι πόλθσ, μπορεί να χαρακτθριςτεί μεταξφ 

άλλων ςαν ζνασ αυτοδιοικοφμενοσ οργανιςμόσ, ςυντονιςτισ κοινοπραξιϊν ςε τοπικό 

επίπεδο, παροχζασ υπθρεςιϊν και ρυκμιςτικι αρχι (Kern & Alber, 2009). Με βάςθ αυτά τα 

χαρακτθριςτικά, αναγνωρίηουμε τουσ εξισ τρόπουσ διακυβζρνθςθσ ςχετικά με τθν βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ ςε τοπικό επίπεδο: 

 Αυτοδιοίκθςθ (self-governing): Οι τοπικζσ αρχζσ ζχουν τθν ικανότθτα να διευκφνουν τισ 

δραςτθριότθτεσ τουσ ςχετικά με βελτιϊςεισ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ ςε δθμοτικά 

κτίρια, ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ και ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό τθσ επικράτειασ τουσ. Θ 

αυτοδιοίκθςθ βαςίηεται ςτθν αναδιοργάνωςθ, τθ κεςμικι καινοτομία και τισ 

ςτρατθγικζσ επενδφςεισ. Τποδειγματικά μποροφν να αξιοποιθκοφν τα πιο κάτω: 

o Διαχείριςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο κτιριακό απόκεμα τθσ περιοχισ με υιοκζτθςθ 

προτφπων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ  

o Ζργα επίδειξθσ ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

πολιτϊν, όπωσ ςχολεία εξοπλιςμζνα με φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

o «Πράςινεσ» δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για τθν αγορά ενεργειακά αποδοτικϊν 

ςυςκευϊν, οχθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων και ενεργειακισ προμικειασ 

μθδενικϊν εκπομπϊν 

o Κεςμικι αναδιοργάνωςθ με κατάλλθλθ κατανομι των αρμοδιοτιτων ςε διάφορα 

τμιματα 

 Διακυβζρνθςθ μζςω ςυνεργαςιϊν (governing through enabling): Θ τοπικι διοίκθςθ 

μπορεί να ςυντονίηει και να διευκολφνει ςυνεργαςίεσ με τον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και 

να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων κινιτρων. 

Με τθ δθμιουργία κοινοπραξιϊν μεταξφ δθμοςίου και ιδιωτϊν μποροφν να 

προωκθκοφν και να ςυγχρθματοδοτθκοφν διάφορα ζργα και να ξεπεραςτοφν ζτςι 

περιοριςμοί ςτον προχπολογιςμό. Επίςθσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ διαδραματίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάλθψθ εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμιουργίασ 

ικανοτιτων που προάγουν τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, τισ βιϊςιμεσ 

μεταφορζσ και τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ, τθν αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ και τθν ανάπτυξθ τοπικϊν τεχνολογιϊν παραγωγισ ενζργειασ. 

 Διακυβζρνθςθ μζςω παροχϊν (governing by provision): Ωσ παροχζασ υπθρεςιϊν και 

πόρων, θ αρμόδια αρχι μπορεί να διαμορφϊνει τθν ανάπτυξθ υποδομϊν και να 

προςφζρει τα οικονομικά μζςα για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί 

να κακοδθγιςει αποτελεςματικά τθν ανάπτυξθ ϊςτε να αυξάνει τθν ενεργειακι 

απόδοςθ ςε όλουσ τουσ αςτικοφσ τομείσ μζςω επενδφςεων για τον εκςυγχρονιςμό του 

εξοπλιςμοφ και των διάφορων ςυςτθμάτων, να υποςτθρίηει τθ μετάβαςθ ςε βιϊςιμεσ 

μεταφορζσ χαμθλϊν εκπομπϊν με τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτισ δθμόςιεσ 
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μεταφορζσ και τθν επιχοριγθςθ για αγορζσ οχθμάτων μθδενικϊν εκπομπϊν από 

ιδιϊτεσ κακϊσ και να προάγει τθν τοπικι παραγωγι ενζργειασ με τθν προϊκθςθ 

κυρίωσ των ΑΠΕ ςε δθμόςια κτίρια, αλλά και ςε κατοικίεσ. 

 Διακυβζρνθςθ μζςω κεςμοκζτθςθσ και κυρϊςεων (governing by authority): Μζςω 

διάφορων κανονιςμϊν και μεταρρυκμίςεων, οι αρμόδιοι φορείσ λαμβάνουν πιο 

δραςτικά μζτρα για τθν κακοδιγθςθ προσ τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Με τον κακοριςμό 

κανονιςμϊν και προτφπων για το κτιριακό τομζα, μπορεί να επιτευχκεί πολφ 

μεγαλφτερθ ενεργειακι απόδοςθ που κα ςυμβάλει τόςο ςτθ μείωςθ τθσ τελικισ 

κατανάλωςθσ, όςο και ςτο μετριαςμό των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Προσ το 

ςτόχο αυτό, μποροφν να εφαρμοςτοφν προγράμματα επιδοτιςεων για ανακαινίςεισ 

παλιϊν κτιρίων ϊςτε να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ ενεργειακζσ προδιαγραφζσ και για 

νεόδμθτα κτίρια μθδενικϊν εκπομπϊν. τον τομζα των μεταφορϊν, οι αρμόδιεσ αρχζσ 

μποροφν να διαμορφϊςουν τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, και να κακορίςουν φόρουσ 

οδικισ κυκλοφορίασ ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν κινθτοποίθςθ κινιτρων για περαιτζρω χριςθ των αςτικϊν 

μεταφορϊν από τουσ πολίτεσ. Σζλοσ, ςτον τομζα τθσ τοπικισ παραγωγισ, θ 

υποχρεωτικι εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων ςε νεόδμθτα κτίρια και ο 

χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν ανζγερςθ αιολικϊν και φωτοβολταϊκϊν πάρκων, 

προωκοφν τθ χριςθ κακαρισ ενζργειασ και τθν απεξάρτθςθ από ςυμβατικζσ πθγζσ 

θλεκτροπαραγωγισ. 

Θ προκαταρκτικι ανάλυςθ των νομικϊν, φυςικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

προκλιςεων που παρεμποδίηουν τθν υλοποίθςθ οριςμζνων ςχεδίων, μπορεί να καταδείξει 

απαραίτθτο το ςυνδυαςμό πολλαπλϊν τρόπων διακυβζρνθςθσ για τθ διεκπεραίωςθ των 

ςτόχων και τθν ενίςχυςθ των κινιτρων. 

2.2.2 Ενεργειακι ςτρατθγικι ςε τοπικό επίπεδο 

το πλαίςιο τθσ ανάγκθσ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των επιπτϊςεων τθσ, 

πζραν των γενικϊν Εκνικϊν χεδίων για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, θ ΕΕ προωκεί τθν 

ανάπτυξθ διαφόρων ειδικϊν ςχεδίων που αφοροφν επιμζρουσ τομείσ και επικεντρϊνουν τισ 

δράςεισ ςτο τοπικό επίπεδο για αποδοτικότερεσ λφςεισ. 

 χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και το Κλίμα (ΔΑΕΚ): Ειςιχκθκε το 2008 με 

τθν δρομολόγθςθ του υμφϊνου των Δθμάρχων (Covenant of Mayors, 2010). Θ 

ανάπτυξθ του είναι υποχρεωτικι για τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθν πρωτοβουλία τοπικζσ 

διοικιςεισ και δείχνει με ποιο τρόπο ο υπογράφων και τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ενόσ 

ενεργειακοφ ςχεδίου κα επιτφχουν τθ δζςμευςι τουσ. Κακορίηει ςυγκεκριμζνα μζτρα 

μείωςθσ, μαηί με χρονοδιαγράμματα και αρμοδιότθτεσ, τα οποία μεταςχθματίηουν τθ 

μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι ςε δράςθ. 

 χζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ): Κακορίςτθκε το 2013 από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τθν ειςαγωγι του Πακζτου Αςτικισ Κινθτικότθτασ, με ςκοπό 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και τα περίχωρά τουσ και τθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν για τθν κινθτικότθτα των ανκρϊπων και τθ μεταφορά 

αγακϊν ςτισ περιοχζσ αυτζσ (Eltis, 2019). 

 χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτα δθμοτικά κτίρια (ΔΕΑ): Κακορίςτθκε με τθν 

ευρωπαϊκι Οδθγία του 2012 για τθν ενεργειακι απόδοςθ (Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 



Ανϊπτυξη μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ για το μακροπρϐθεςμο ςχεδιαςμϐ ςε ενϋργεια και κλύμα 
ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη 

Κεφϊλαιο 2- Ενεργειακϐσ ςχεδιαςμϐσ ςε τοπικϐ επύπεδο 57 

και η προςϋγγιςη τησ πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ 

 

2012). Ο ςκοπόσ του ΔΕΑ είναι θ καταγραφι των κτιριακϊν υποδομϊν των διμων και 

κυρίωσ θ αποτφπωςθ των πραγματικϊν ενεργειακϊν αναγκϊν των κτιρίων τουσ, με 

απϊτερο ςτόχο τθν εφαρμογι των οικονομικά αποδοτικότερων δράςεων για τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των ενεργοβόρων κτιρίων του Διμου. 

 Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ): Σα ΠΕΑ των κτιρίων απεικονίηουν τθν 

ενεργειακι τουσ κατάταξθ με βάςθ τον Κ.Εν.Α.Κ. και ιςχφουν για 10 ζτθ (Κ.Εν.Α.Κ., 

2019). Για τθν ζκδοςθ ενόσ ΠΕΑ απαιτείται ενεργειακι επικεϊρθςθ του κτιρίου, κατά 

τθν οποία υπολογίηεται θ ετιςια ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του 

κτιρίου, θ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ανά πθγι ενζργειασ και τελικι χριςθ, οι 

υπολογιηόμενεσ και πραγματικζσ ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, κακϊσ και 

ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου. 

 Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ): Σο ΠΕΔΑ κακορίηει τθν 

πολιτικι, τισ ςτρατθγικζσ και τουσ ςτόχουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων των 

περιφερειϊν και προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων (ΤΠΕN, 2015). Με τθν ανάπτυξθ ενόσ ΠΕΔΑ υποδεικνφονται μζτρα και 

δράςεισ με γνϊμονα τθν κυκλικι χριςθ των πόρων, προκειμζνου να μειϊνονται οι 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων και, όπου δθμιουργοφνται απόβλθτα, να 

υφίςτανται διαχείριςθ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μειϊνονται οι επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία και παράλλθλα να ςυνειςφζρουν κετικά ςτθν 

οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

2.2.3 Σοπικζσ ενεργειακζσ κοινότθτεσ 

Θ υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ΕΕ για το κλίμα και τθν ενεργειακι πολιτικι ςυνεπάγεται τθ 

μετάβαςθ ςε ζνα νζο ενεργειακό ςφςτθμα όπου χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ΑΠΕ και 

αναπτφςςονται νζεσ τεχνολογίεσ. ε κάποιο βακμό, αυτό κα απαιτιςει αποκζντρωςθ του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ και εξζλιξθ των ρόλων των παραγωγϊν και των καταναλωτϊν 

ενζργειασ, ζτςι ϊςτε να υλοποιθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ (European Committee of the Regions, 

2018). 

Θ επιτυχισ υιοκζτθςθ των μοντζλων τοπικισ ιδιοκτθςίασ ενζργειασ βαςίηεται ςτα εξισ: 

 αφισ πολιτικι δζςμευςθ για τθν ενεργειακι μετάβαςθ και πολιτικζσ για τθν ανάπτυξθ 

των ΑΠΕ ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ. 

 Ζνα ςαφζσ νομικό πλαίςιο που διζπει τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία και τθν 

πρόςβαςθ ςτθν ενεργειακι αγορά για τισ τοπικζσ ενεργειακζσ κοινότθτεσ. 

 Πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτικά μζςα ι ςε προγράμματα ςυνεταιριςμϊν για τον 

περιοριςμό των κινδφνων από τισ επενδφςεισ. 

 υνεργαςία ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Οι υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο 

για τον κακοριςμό ιςότιμων όρων ανταγωνιςμοφ και ελάχιςτων απαιτιςεων για τθν 

προϊκθςθ των τοπικϊν ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτθν ΕΕ. Βαςικοφσ άξονεσ τθσ πολιτικισ 

αυτισ ςτο ευρωπαϊκό επίπεδο πρζπει να αποτελοφν οι εξισ: 

1. Διατιρθςθ ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ ανανεϊςιμθσ 

ενζργειασ 

2. Κακιζρωςθ κανόνων για τθν αγορά ενζργειασ που μποροφν να υποςτθρίξουν μια 

ενεργειακι μετάβαςθ ςε όλεσ τισ πτυχζσ του ςυςτιματοσ 
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3. Εξαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ μεταξφ των διαφόρων πολιτικϊν 

ε εκνικό επίπεδο, οι διοικθτικζσ αρχζσ είναι υπεφκυνεσ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ 

τθσ ΕΕ, αλλά και για τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνων εκνικϊν ςτόχων και κινιτρων για τισ 

τοπικζσ ενεργειακζσ κοινότθτεσ με: 

1. Αναγνϊριςθ του ρόλου και των ειδικϊν αναγκϊν των τοπικϊν ενεργειακϊν κοινοτιτων 

ςτισ ςχετικζσ εκνικζσ πολιτικζσ και νομοκεςίεσ 

2. Κακιζρωςθ πολιτικϊν που προάγουν τισ τοπικζσ ενεργειακζσ κοινότθτεσ και τθν τοπικι 

ςυνεργαςία 

3. Εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των τοπικϊν ενεργειακϊν κοινοτιτων ςε τεχνικζσ 

πλθροφορίεσ, κακοδιγθςθ και χρθματοδότθςθ 

Οι τοπικζσ και περιφερειακζσ διοικιςεισ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τισ ευρωπαϊκζσ και 

εκνικζσ πολιτικζσ υιοκετϊντασ περαιτζρω τοπικοφσ ςτόχουσ για τθ ςυμβολι των 

ενεργειακϊν κοινοτιτων ςε τοπικοφσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ, κυρίωσ μζςω δεςμεφςεων ςε 

διάφορεσ πρωτοβουλίεσ όπωσ το φμφωνο των Δθμάρχων. Ωσ εκ τοφτου, οι τοπικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ πρζπει να προςδιορίςουν τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικζσ 

ενεργειακζσ κοινότθτεσ μποροφν να ςυμβάλουν καλφτερα ςτθν επίτευξθ των τοπικϊν 

ενεργειακϊν ςτόχων (και άλλων ςτόχων, όπωσ είναι οι ςτόχοι κοινωνικισ πολιτικισ) και να 

δθμιουργιςουν μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξισ τουσ, με παροχι ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν και χρθματοδότθςθσ. 

Επιπρόςκετα, οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ μποροφν να παρζχουν το χϊρο για 

ανάπτυξθ εγκαταςτάςεων ΑΠΕ, διοικθτικι υποςτιριξθ και πρόςβαςθ ςε κεφάλαια, ενϊ οι 

τοπικζσ ενεργειακζσ κοινότθτεσ μποροφν να παρζχουν τεχνικι εμπειρογνωμοςφνθ και να 

επιβλζπουν τθ λειτουργία των ζργων. 

2.2.4 Διακρατικι δικτφωςθ τοπικϊν/δθμοτικϊν διοικιςεων 

Σα διακρατικά δίκτυα τοπικϊν διοικιςεων είναι μθ ιεραρχικά πολυκεντρικά δίκτυα και 

λειτουργοφν ςε οριηόντιο επίπεδο (Kern & Bulkeley, 2009). Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται 

ςτο πλαίςιο των δικτφων εφαρμόηονται άμεςα από τα μζλθ τουσ. Θ εμφάνιςθ τζτοιων 

δικτφων ςτθν Ευρϊπθ αντικατοπτρίηει τθν πολυεπίπεδθ φφςθ τθσ ευρωπαϊκισ 

διακυβζρνθςθσ. Θ ΕΕ ζχει εξελιχκεί ςε ζνα ςφςτθμα με πολλαπλά επίπεδα και ςφαιρικι 

διακυβζρνθςθ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τουσ ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ και τοπικοφσ χϊρουσ 

πολιτικισ. Θ εξουςία δεν μεταφζρεται ςτα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, αλλά κατανζμεται 

ςε πολλαπλά επίπεδα και μεταξφ διάφορων ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων. Αυτό 

περιλαμβάνει και τθ μεταφορά εξουςίασ από το εκνικό ςτο τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, διότι ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ κυβζρνθςθ ζχει αποκεντρωκεί και οι τοπικζσ 

αρμοδιότθτεσ ζχουν διευρυνκεί. 

Σα δίκτυα διακρατικισ ςυνεργαςίασ παρζχουν ζνα μζςο, με το οποίο μποροφν να 

επιτευχκοφν ευρωπαϊκοί ςτόχοι ςε τοπικό επίπεδο, χωρίσ τθν απαραίτθτθ εμπλοκι του 

εκνικοφ επιπζδου. 
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2.2.5 Σο φμφωνο των Δθμάρχων ωσ πρωτοπόροσ τθσ πολυεπίπεδθσ «bottom-up» 

διακυβζρνθςθσ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν προςπάκεια τθσ για κινθτοποίθςθ δράςεων για αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, ζχει αναπτφξει διάφορα διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα και 

πρωτοβουλίεσ. Σα προγράμματα αυτά προωκοφν τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων τοπικϊν 

και περιφερειακϊν αρχϊν για το μακροπρόκεςμο ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο πόλθσ 

ι κοινότθτασ. 

Σο φμφωνο των Δθμάρχων αποτελεί τθν κυριότερθ ςυντονιςμζνθ δράςθ τθσ ΕΕ και των 

κρατϊν-μελϊν τθσ για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ των ΑΠΕ, ςτθν 

οποία ςυμμετζχουν οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ (www.covenantofmayors.eu). Οι 

υπογράφοντεσ του υμφϊνου δεςμεφονται να επιτφχουν και να υπερβοφν το ςτόχο τθσ ΕΕ 

για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 20% το 2020 και 40% για το 2030. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανζπτυξε το φμφωνο των Δθμάρχων το 2008. Θ πρωτοβουλία αυτι 

ειςιγαγε για πρϊτθ φορά τθν προςζγγιςθ «bottom-up» ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και του 

κλίματοσ, και ζχει δείξει πρωτοφανι επιτυχία πζραν των προςδοκιϊν, αφοφ ζχει ιδθ 

ςυγκεντρϊςει περιςςότερεσ από 7.500 τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ ςε 57 χϊρεσ.  

Σον Λανουάριο του 2017, ανακοινϊκθκε το Παγκόςμιο φμφωνο των Δθμάρχων για το 

Κλίμα και τθν Ενζργεια, ωσ μια κοινοπραξία του υμφϊνου των Δθμάρχων και τθσ 

φμβαςθσ των Δθμάρχων (www.globalcovenantofmayors.org). Πρόκειται για μια διεκνι 

ςυμμαχία πόλεων και τοπικϊν κυβερνιςεων με κοινό μακροπρόκεςμο όραμα τθν 

προϊκθςθ και ςτιριξθ τθσ εκελοντικισ δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ και τθ μετάβαςθ ςε μια ανκεκτικι κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων. Ο 

ςυναςπιςμόσ αυτόσ ιδθ αντιπροςωπεφει περίπου το 11% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ από 

τον Μάιο του 2018 και 7.755 πόλεισ εντάχκθκαν ςτο πλαίςιο του υμφϊνου των Δθμάρχων, 

ενϊ 428 ςυνολικά πόλεισ μζςω τθσ φμβαςθσ των Δθμάρχων. 

Οι υπογράφουςεσ τοπικζσ αρχζσ μοιράηονται ζνα όραμα για τθν απεξάρτθςθ των πόλεων 

από τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου και τθν ανκεκτικότθτα τουσ ςτισ αλλαγζσ, όπου 

οι πολίτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε αςφαλι, βιϊςιμθ και οικονομικά προςιτι ενζργεια. Για 

τθν εκπλιρωςθ των δεςμεφςεων τουσ, οι τοπικζσ διοικιςεισ που ςυμμετζχουν ςτθν 

πρωτοβουλία υποχρεοφνται να αναπτφξουν χζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και το 

Κλίμα (ΔΑΕΚ). Σο ΔΑΕΚ περιλαμβάνει τισ βαςικζσ δράςεισ που προτίκενται να αναλάβουν 

οι τοπικζσ αρχζσ και βαςίηεται ςτα αποτελζςματα των απογραφϊν εκπομπϊν και τθσ 

αξιολόγθςθσ κινδφνων για τθν εκάςτοτε περιοχι. Με τθν υπογραφι του υμφϊνου, 

αποδζχονται να αναφζρουν και να παρακολουκοφν τθν εφαρμογι των ΔΑΕΚ και 

δεςμεφονται επίςθσ να διακζςουν επαρκείσ ανκρϊπινουσ πόρουσ για τθν ανάπτυξθ και το 

ςχεδιαςμό του, κινθτοποιϊντασ ζτςι τουσ πολίτεσ να ςυμμετάςχουν ςτθν εφαρμογι του 

ςχεδίου δράςθσ (Melica et al., 2018). 

2.3 Προτάςεισ και ςυμπεράςματα για τθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ 

Όςον αφορά τουσ τρόπουσ διακυβζρνθςθσ για το κλίμα, θ διακυβζρνθςθ μζςω 

κεςμοκζτθςθσ και δεςμεφςεων παρατθρείται ςπάνια. Πολλζσ πόλεισ δεν εκμεταλλεφονται 

τισ επιλογζσ τουσ για τθν εφαρμογι μζτρων προςταςίασ του κλίματοσ μζςω δραςτικϊν 

κανονιςτικϊν πλαιςίων και ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Λόγω εςωτερικϊν προβλθμάτων 

ςυντονιςμοφ και ζλλειψθσ πολιτικισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι 
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τοπικζσ αρχζσ φαίνεται να διςτάηουν να χρθςιμοποιιςουν τθ νομοκετικι τουσ εξουςία 

(Kern & Alber, 2009). 

Αντί για τθ διοίκθςθ με επιβολι νομοκεςιϊν, θ πλειονότθτα των μζτρων που ζχουν λθφκεί 

ςε ςχζςθ με τθν προςταςία του κλίματοσ επικεντρϊνεται ςτθν αυτοδιοίκθςθ και τθ 

διακυβζρνθςθ μζςω ςυνεργαςιϊν, όπου οι διμοι ζχουν τθν ικανότθτα για λιψθ 

αποφάςεων. Θ επιτυχισ πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ κα 

χρειαςκεί νζεσ μορφζσ αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και διακυβζρνθςθσ που κα λαμβάνουν υπόψθ 

τισ διαφορετικζσ χωροταξικζσ ανάγκεσ των ςυςτθμάτων δθμόςιων μεταφορϊν και των 

εγκαταςτάςεων ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, και κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν 

με κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτιματα. 

Επιπλζον, θ πολιτικι για τθν αλλαγι του κλίματοσ φαίνεται ότι επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του ενεργειακοφ τομζα, ιδίωσ ςτθν ενεργειακι διαχείριςθ των δθμοτικϊν 

κτιρίων και υπθρεςιϊν. Εάν θ πολιτικι για τθν αλλαγι του κλίματοσ επικεντρϊνεται 

πρωτίςτωσ ςτα ενεργειακά ηθτιματα, τείνει να κατακερματιςτεί, και θ ενςωμάτωςθ των 

διαφόρων διαςτάςεων τθσ πολιτικισ μετριαςμοφ και προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι 

γίνεται πολφ δφςκολθ ι και αδφνατθ. Θ αποτελεςματικι πολιτικι για τον τομζα αυτό 

χρειάηεται κατάλλθλεσ μορφζσ κεςμοκζτθςθσ, κατά προτίμθςθ μια επιτροπι κακοδιγθςθσ 

για τθν κλιματικι πολιτικι, ζνα γραφείο ςυντονιςμοφ για τθν προςταςία του κλίματοσ ι μια 

γενικι μονάδα με τισ κατάλλθλεσ αρμοδιότθτεσ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ πολιτικισ για τισ 

κλιματικζσ αλλαγζσ ςε ςυνδυαςμό με ειδικζσ εργαςίεσ. Ζνα τζτοιο κεςμικό πλαίςιο 

φαίνεται να αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ενςωμάτωςθ διαφόρων τομζων τθσ πολιτικισ 

μετριαςμοφ, το ςυντονιςμό και το ςυνδυαςμό ςχεδίων και ςτρατθγικϊν μετριαςμοφ και 

προςαρμογισ, και τθ βελτίωςθ τθσ ςτάςθσ τθσ πολιτικισ για το κλίμα ςε ςχζςθ με βαςικά 

ηθτιματα τθσ αςτικισ διακυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν κεμάτων, 

τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

Μια μορφι οριηόντιασ ςυνεργαςίασ είναι θ δθμιουργία εκνικϊν και διακρατικϊν δικτφων 

πόλεων. Παρόλο που τα δίκτυα αυτά δεν διακζτουν τθ δυνατότθτα να κυβερνοφν με 

κζςπιςθ κανονιςμϊν και δεν διακζτουν επαρκείσ πόρουσ για να διαχειρίηονται τα δικά τουσ 

προγράμματα επιδοτιςεων, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν τοπικι πολιτικι για τθν 

κλιματικι αλλαγι. Επιπλζον, τα εκνικά και διακρατικά δίκτυα πόλεων μποροφν να 

δεςμεφουν τα μζλθ τουσ με ςτόχουσ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, να ενκαρρφνουν 

δράςεισ για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων και να παρακολουκοφν τθν πρόοδο τουσ με 

ςυςτιματα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

Επιπλζον, οι τοπικζσ πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ για τθν αλλαγι του κλίματοσ 

εξαρτϊνται από τθ κζςθ των τοπικϊν αρχϊν ςτο πλαίςιο του εκνικοφ πολυεπίπεδου 

ςυςτιματοσ. Κακϊσ άμεςεσ ςχζςεισ μεταξφ των εκνικϊν ςτόχων για τισ εκπομπζσ αερίων 

του κερμοκθπίου και των τοπικϊν πολιτικϊν δεν υπάρχουν ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ και οι 

εκνικζσ κυβερνιςεισ τείνουν να απζχουν από υποχρεωτικζσ δεςμεφςεισ, οι τοπικζσ 

κλιματικζσ ενζργειεσ βαςίηονται κατά κφριο λόγο ςτισ εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ. Οι 

εκελοντικζσ προςεγγίςεισ τθσ τοπικισ πολιτικισ για τθν αλλαγι του κλίματοσ μποροφν, 

ωςτόςο, να επωφελθκοφν από εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ των εκνικϊν κυβερνιςεων 

και των πόλεων, οι οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν ςυςτιματα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

και πιςτοποίθςθσ, κακϊσ και να παρζχουν πρόςκετα κίνθτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πορείασ 

τθσ πολιτικισ για τθν κλιματικι αλλαγι τθσ περιοχισ. 
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2.3.1 Εκνικζσ κυβερνιςεισ 

Οι εκνικζσ κυβερνιςεισ μποροφν να προβοφν ςτισ πιο κάτω ενζργειεσ (Kern & Alber, 2009): 

 Ζλεγχοσ των πολιτικϊν τουσ ζναντι των τοπικϊν κυβερνιςεων. Αυτό κα ςυμβάλει ςτο 

ςυνδυαςμό δράςεων μετριαςμοφ και προςαρμογισ και ςτθν επίτευξθ μιασ πιο 

ςυνεκτικισ πολιτικισ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ το χωροταξικό ςχεδιαςμό, τον 

κτιριακό τομζα και τισ μεταφορζσ. 

 Αξιολόγθςθ και επαναςχεδιαςμόσ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων, 

κακϊσ και κεςμοκζτθςθ νζων ςυνεργαςιϊν με τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ 

διοικιςεισ. 

 φναψθ ςυμφωνιϊν με τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ για το ςχεδιαςμό μθχανιςμϊν 

χρθματοδότθςθσ και αποδοτικϊν κινιτρων. ε ςυνεργαςία με τισ περιφερειακζσ 

κυβερνιςεισ, μποροφν να διακζςουν πόρουσ για τοπικζσ επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ 

χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Αυτό μπορεί να γίνει με τρόπο ουδζτερο 

ωσ προσ τον προχπολογιςμό, υπό μορφι ανανεωμζνων κεφαλαίων. 

 Σα εκνικά ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ αποδοτικϊν ςυςκευϊν ι ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ, τα οποία απευκφνονται άμεςα ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ ενζργειασ, μποροφν 

να διοχετεφονται μζςω των τοπικϊν κυβερνιςεων και να ςυνδυάηονται με 

προγράμματα παροχισ ςυμβουλϊν και τεχνογνωςίασ. 

2.3.2 Σοπικζσ και περιφερειακζσ διοικιςεισ 

Όςον αφορά τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ των τοπικϊν και περιφερειακϊν κυβερνιςεων, 

μποροφμε να ςυμπεραίνουμε ότι οι κυβερνιςεισ αυτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν 

καλφτερα τθ διακυβζρνθςθ μζςω κανονιςμϊν και νομοκεςιϊν, δθλαδι να αξιοποιοφν 

καλφτερα τισ υπάρχουςεσ εξουςίεσ τουσ, ιδίωσ ςτον τομζα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

και των μεταρρυκμίςεων. Πρζπει επίςθσ να καταβάλουν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν 

επίτευξθ καλφτερθσ ολοκλιρωςθσ των πολιτικϊν, και ιδίωσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

ενεργειακισ πολιτικισ με άλλουσ τομείσ πολιτικισ που ςχετίηονται με το κλίμα. Θ 

κατάλλθλθ κεςμοκζτθςθ τθσ προςταςίασ του κλίματοσ ςε τοπικό επίπεδο είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων για τθν πολιτικι για το κλίμα. Τπάρχει 

ιδιαίτερθ ανάγκθ να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία εντόσ των περιφερειϊν και να ςυςτακοφν 

περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ενζργειασ και κλίματοσ με επαρκι χρθματοδότθςθ και ικανότθτεσ 

(Kern & Alber, 2009). 
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3 Βιϊςιμεσ μεταφορζσ και αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Με βάςθ τα δεδομζνα για το 2010, περιςςότερο από το 70% του πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ 

κατοικεί ςτισ πόλεισ, με το ποςοςτό αυτό να εκτιμάται ότι κα ξεπεράςει το 80% για το 2050. 

Οι αςτικζσ περιοχζσ αποτελοφν κζντρα οικονομικισ ανάπτυξθσ και εργαςιακισ 

απαςχόλθςθσ, αφότου περίπου το 85% του ΑΕΠ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παράγεται ςτισ 

ευρωπαϊκζσ πόλεισ. ε αρκετζσ τζτοιεσ περιοχζσ, λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ ςτον τομζα 

των μεταφορϊν, ζχουν παρατθρθκεί ςθμαντικά προβλιματα ςυμφόρθςθσ, κακι ποιότθτα 

του αζρα, θχορφπανςθ και υψθλά επίπεδα εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, κζτοντασ ςε 

κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα των ςυςτθμάτων 

μεταφοράσ. Οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Ευρϊπθ για τισ μεταφορζσ 

αποτελοφςαν το 27% των ςυνολικϊν εκπομπϊν για το ζτοσ 2016, και ςυγκριτικά με το ζτοσ 

1990 είχαν αυξθκεί κατά 26% (European Environment Agency, 2019a). Πζραν των 

εκπομπϊν, ο τομζασ των μεταφορϊν παρουςιάηει τθν υψθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ 

και αντιπροςϊπευε το ζνα τρίτο τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ το 2016, και μερίδιο 77% τθσ 

ςυνολικισ κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν ςτθν τελικι χριςθ (European Environment 

Agency, 2019b). Για τθ μετάβαςθ ςε μια βιϊςιμθ κοινωνία χαμθλϊν ζωσ και μθδενικϊν 

εκπομπϊν μζχρι τα μζςα του αιϊνα, απαιτείται θ μείωςθ των εκπομπϊν και τθσ 

κατανάλωςθσ ρυπογόνων καυςίμων ςε κάκε τομζα. Με τισ μεταφορζσ να παρουςιάηουν τθ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ εκπομπϊν ςε ςχζςθ με το 1990, κακϊσ και τθν υψθλότερθ 

κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν, διαφαίνεται και θ αναγκαιότθτα για λιψθ δραςτικϊν 

μζτρων, που κα αποςκοποφν όμωσ ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αςτικϊν μεταφορϊν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν, τθν ευθμερία, τθν προςβαςιμότθτα και 

τθν αςφάλεια, με κατάλλθλο αςτικό ςχεδιαςμό (European Commission, 2017). 

3.1 Αναςκόπθςθ Οδθγιϊν και Πλαιςίων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν 

αςτικι κινθτικότθτα 

το πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εξζδωςε Οδθγίεσ και Χάρτεσ Πορείασ για τισ βιϊςιμεσ μεταφορζσ και τον 

αςτικό ςχεδιαςμό, κζτοντασ ςτόχουσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και υποχρεϊνοντασ τα κράτθ-

μζλθ τθσ να αναλάβουν δράςθ για τθν επίτευξι τουσ. Σα ςχετικά ζγγραφα και πλαίςια, με 

χρονολογικι ςειρά ζκδοςθσ, είναι τα εξισ: 

1. «Οδθγία 1999/94/ΕΚ για τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςθ των 

καταναλωτϊν ςχετικά µε τθν οικονομία καυςίμου και τισ εκπομπζσ CO2 όςον αφορά 

τθν εμπορία νζων επιβατθγϊν αυτοκινιτων» (1999) 

2. «Οδθγία 2009/33/ΕΚ ςχετικά με τθν προϊκθςθ κακαρϊν και ενεργειακϊσ αποδοτικϊν 

οχθμάτων οδικϊν μεταφορϊν» (2009) 

3. «Λευκι Βίβλοσ: Χάρτθσ Πορείασ για ζναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χϊρο Μεταφορϊν - Για 

ζνα ανταγωνιςτικό και ενεργειακά αποδοτικό ςφςτθμα μεταφορϊν» (2011) 

4. «Πακζτο για τθν αςτικι κινθτικότθτα - Μαηί για ανταγωνιςτικι και αποδοτικι από 

άποψθσ πόρων αςτικι κινθτικότθτα» (2013) 

5. «Οδθγία 2014/94/ΕΕ για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων» (2014) 
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3.1.1 Οδθγία 1999/94/ΕΚ 

Θ Οδθγία 1999/94/ΕΚ εκδόκθκε με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ διάκεςθσ πλθροφοριϊν ςτουσ 

καταναλωτζσ ςχετικά με τθν οικονομία καυςίμου και τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

νζων επιβατθγϊν αυτοκινιτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 1999). 

φμφωνα με τθν Οδθγία, τα κράτθ-μζλθ οφείλουν να τθροφν τα εξισ: 

 Διαςφάλιςθ επικόλλθςθσ/τοποκζτθςθσ ευδιάκριτθσ ετικζτασ οικονομίασ καυςίμου και 

εκπομπϊν CO2 ςτα νζα μοντζλα επιβατθγϊν αυτοκινιτων 

 Κατάρτιςθ δωρεάν και φορθτοφ οδθγοφ οικονομίασ καυςίμου και εκπομπϊν CO2 που 

κα ςυντάςςεται ςε ετιςια βάςθ, για τουσ ενδιαφερόμενουσ καταναλωτζσ ςτουσ 

χϊρουσ πϊλθςθσ επιβατθγϊν οχθμάτων 

 Ζκδοςθ καταλόγου των ςτοιχείων για τθν επίςθμθ κατανάλωςθ καυςίμου και για τισ 

επίςθμεσ ειδικζσ εκπομπζσ CO2 όλων των μοντζλων νζων οχθμάτων για κάκε μάρκα 

οχιματοσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των οχθμάτων 

 Ζκδοςθ διαφθμιςτικϊν εντφπων με ςτοιχεία για τα οικεία μοντζλα επιβατθγϊν 

αυτοκινιτων 

3.1.2 Οδθγία 2009/33/ΕΚ 

Θ Οδθγία 2009/33/ΕΚ επιβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ κακϊσ 

και ςε οριςμζνεσ επιχειριςεισ τθν υποχρζωςθ να λαμβάνουν υπόψθ επιπτϊςεισ που 

αφοροφν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και το περιβάλλον κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ του 

οχιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν CO2 και 

άλλων ρφπων, όταν αγοράηουν οχιματα οδικϊν μεταφορϊν, με ςκοπό τθν προϊκθςθ και 

τθν τόνωςθ τθσ αγοράσ του τομζα των κακαρϊν και ενεργειακϊσ αποδοτικϊν οχθμάτων και 

τθ βελτίωςθ τθσ ςυμβολισ του τομζα των μεταφορϊν ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για το 

περιβάλλον, το κλίμα και τθν ενζργεια (Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 2009). 

3.1.3 Λευκι Βίβλοσ του 2011 για τισ μεταφορζσ 

Σο ζγγραφο τθσ Λευκισ Βίβλου εκδόκθκε το 2011 από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, και 

βαςίηεται ςτθν ενεργειακι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ με μείωςθ των κερμοκθπιακϊν αερίων κατά 80-95% το 2050 από τα 

επίπεδα του 1990 (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2011). το πλαίςιο αυτό, απαιτείται μείωςθ 

τουλάχιςτον κατά 60% των εκπομπϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν, για το ίδιο χρονικό 

διάςτθμα. Παράλλθλο ςτόχο τθσ ΕΕ αποτελεί και θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ τόςο 

ςε ευρωπαϊκό, όςο και ςε εκνικό επίπεδο για τα κράτθ-μζλθ τθσ, και ζτςι αποςκοπεί ςτθ 

μείωςθ κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν προϊόντων. 

Κφριοι ςτόχοι που τζκθκαν ςτθ Λευκι Βίβλο για τισ βιϊςιμεσ μεταφορζσ είναι: 

1. Κεντρικόσ ςτόχοσ: Μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτον τομζα των 

μεταφορϊν κατά 60% το 2050 με βάςθ τα επίπεδα του 1990. 

2. Ειδικόσ ςτόχοσ 1: Μείωςθ κατά το ιμιςυ τθσ χριςθσ αυτοκινιτων με ςυμβατικά 

καφςιμα ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ ζωσ το 2030 και ςταδιακι κατάργθςι τουσ ςτισ 

πόλεισ ζωσ το 2050. Επιπρόςκετα, επίτευξθ ουςιαςτικά απαλλαγμζνθσ από CO2 

αςτικισ εφοδιαςτικισ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα ζωσ το 2030. 
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3. Ειδικόσ ςτόχοσ 2: Σο 30% των οδικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων μακρινϊν 

αποςτάςεων να ςτραφεί ςε ςιδθροδρομικζσ και πλωτζσ μεταφορζσ ζωσ το 2030, με το 

αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2050 να υπερβαίνει το 50%. Παράλλθλα, κα πρζπει να 

αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. 

4. Ειδικόσ ςτόχοσ 3: Ολοκλιρωςθ ευρωπαϊκοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου μζχρι το 2050. 

Σριπλαςιαςμόσ του μικουσ του υφιςτάμενου ςιδθροδρομικοφ δικτφου υψθλισ 

ταχφτθτασ μζχρι το 2030 και διατιρθςθ πυκνοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςε όλα τα 

κράτθ-μζλθ. Ζωσ το 2050, θ πλειονότθτα των επιβατικϊν μεταφορϊν μεςαίων 

αποςτάςεων να πραγματοποιείται με το τρζνο. 

το κεφάλαιο αυτό, θ ζρευνα που πραγματοποιείται αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ μζτρων και 

τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων για τον ειδικό ςτόχο 1 που ςυνδυάηει τισ βιϊςιμεσ 

μεταφορζσ και τθν αςτικι κινθτικότθτα. 

3.1.4 Πακζτο για τθν αςτικι κινθτικότθτα 

Σο 2013 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τθν ανακοίνωςθ «Μαηί για ανταγωνιςτικι και 

αποδοτικι από άποψθσ πόρων αςτικι κινθτικότθτα», για τθν ενδυνάμωςθ των 

υποςτθρικτικϊν μζτρων ςτον τομζα τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ με τουσ εξισ τρόπουσ 

(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013β): 

 Ανταλλαγι εμπειριϊν, επίδειξθ βζλτιςτων πρακτικϊν και προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

 Παροχι ςτοχευόμενθσ οικονομικισ ςτιριξθσ 

 Επικζντρωςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτθν παροχι λφςεων για τισ προκλιςεισ 

τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

 υμμετοχι των κρατϊν-μελϊν και ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ 

το πλαίςιο αυτό, ειςιγαγε τθν ζννοια των χεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ), 

με κεντρικό ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των αςτικϊν περιοχϊν και τθν παροχι 

βιϊςιμθσ και υψθλισ ποιότθτασ κινθτικότθτασ και μεταφοράσ από, προσ και εντόσ μιασ 

αςτικισ περιοχισ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2019). 

3.1.5 Οδθγία 2014/94/ΕΕ 

Αντικείμενο τθσ Οδθγίασ 2014/94/ΕΕ αποτελεί θ κζςπιςθ κοινοφ πλαιςίου μζτρων για τθν 

ανάπτυξθ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, με ςκοπό τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ εξάρτθςθσ από το πετρζλαιο και τον περιοριςμό των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςτον τομζα των μεταφορϊν (Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 2014). Ωσ εναλλακτικά 

καφςιμα ορίηονται θ θλεκτρικι ενζργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαφςιμα, το φυςικό αζριο 

(υγροποιθμζνο και ςυμπιεςμζνο) και το υγραζριο. 

Θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων και θ υλοποίθςι τουσ, θ 

ειςαγωγι και διάδοςθ οχθμάτων που κινοφνται με εναλλακτικά καφςιμα, κακϊσ και θ 

ενθμζρωςθ των χρθςτϊν, αφοροφν τθν περίοδο μετά το 2020 και εναπόκεινται ςτισ 

αρμοδιότθτεσ των κρατϊν-μελϊν, μζςω των εκνικϊν πλαιςίων πολιτικισ. 

3.2 χζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

Θ ζννοια των ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω, 

κακορίςτθκε το 2013 από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τθν ειςαγωγι του Πακζτου για 

αςτικι κινθτικότθτα (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2013β). Σα ςχζδια αυτά χρθςιμοποιοφνται ωσ 

μζςο για τθ τόνωςθ τθσ ςτροφισ προσ πιο κακαρζσ και βιϊςιμεσ μεταφορζσ ςε αςτικζσ 
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περιοχζσ. Οι δράςεισ που παρατίκενται ςτα εν λόγω ςχζδια πρζπει να αποτελοφν μία 

ςυνδυαςτικι ςτρατθγικι χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν, 

αποδοτικϊν υπθρεςιϊν δθμόςιων μεταφορϊν, κακϊσ και υποδομϊν, τόςο για μθ 

μθχανοκίνθτα μζςα, όςο και για ανεφοδιαςμό/φόρτιςθ οχθμάτων χαμθλϊν/μθδενικϊν 

εκπομπϊν για τθ μείωςθ τθσ ςυμφόρθςθσ και των εκπομπϊν. 

Κφρια χαρακτθριςτικά των ςχεδίων αυτϊν, αποτελοφν τα εξισ (GIZ, 2014): 

 Κζςπιςθ μακροπρόκεςμου οράματοσ και διαφάνεια ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 

 υμμετοχικι προςζγγιςθ 

 Λςορροπθμζνθ και ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ όλων των τρόπων μεταφοράσ 

 υνεργαςία, ςυντονιςμόσ και διαβοφλευςθ μεταξφ των επιπζδων διακυβζρνθςθσ και 

των αρμόδιων αρχϊν 

 Αξιολόγθςθ παρόντων κακϊσ και μελλοντικϊν επιδόςεων 

 υχνι παρακολοφκθςθ, αναςκόπθςθ και υποβολι εκκζςεων αναφοράσ 

 Εκτενισ μελζτθ του κόςτουσ για τθν υφιςτάμενθ και τθ μελλοντικι κατάςταςθ 

Για τθν ορκι ανάπτυξθ των ςχεδίων και τθν πλθροφόρθςθ και υποςτιριξθ των 

ενδιαφερομζνων, ζχει αναπτυχκεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ διαδικτυακι πλατφόρμα Eltis 

(www.eltis.org), θ οποία αποτελεί το «παρατθρθτιριο αςτικισ κινθτικότθτασ». Θ 

πρωτοβουλία αυτι χρθματοδοτείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Κινθτικότθτασ και 

Μεταφορϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό τθ διευκόλυνςθ ςτθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν, γνϊςεων και εμπειριϊν ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ. 

3.2.1 Από τον παραδοςιακό ςχεδιαςμό μεταφορϊν ςτο ςχεδιαςμό βιϊςιμθσ 

αςτικισ κινθτικότθτασ 

Ο παραδοςιακόσ ςχεδιαςμόσ ςτισ μεταφορζσ ακολουκεί τθν προςζγγιςθ εκτίμθςθσ και 

παροχισ. Με τθ μζκοδο αυτι, οι αρμόδιοι εκτιμοφν τθ μελλοντικι ανάπτυξθ κυρίωσ ςτθ 

χριςθ ιδιωτικϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων με βάςθ τισ προθγοφμενεσ τάςεισ, και 

υπολογίηουν τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ απαιτιςεισ ςε υποδομζσ. Ωςτόςο, ζχει 

αναγνωριςτεί από τουσ ειδικοφσ ότι οι τάςεισ ςυμπεριφοράσ ςτισ μεταφορζσ δεν είναι 

αναπόφευκτεσ, αφότου οι επενδφςεισ που εκτελεί μία πόλθ ςε υποδομζσ επθρεάηουν 

ςθμαντικά τθ ςυμπεριφορά των τελικϊν χρθςτϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

Επιπρόςκετα, μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε βιϊςιμουσ τρόπουσ μεταφοράσ όπωσ οι δθμόςιεσ 

αςτικζσ μεταφορζσ, θ ποδθλαςία και το περπάτθμα, προςφζρει ζνα μεγάλο εφροσ 

πλεονεκτθμάτων. τον παρακάτω πίνακα, ςυνοψίηονται οι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ 

μεταξφ παραδοςιακοφ ςχεδιαςμοφ και ςχεδιαςμοφ βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν. 
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Πίνακασ 3: Διαφορζσ ςτισ πτυχζσ και διαδικαςίεσ μεταξφ του παραδοςιακοφ ςχεδιαςμοφ μεταφορϊν 
και των ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

 
Παραδοςιακόσ ςχεδιαςμόσ μεταφορϊν χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) 
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Λςοδφναμθ ανάπτυξθ όλων των τρόπων μεταφοράσ 
και ςτροφι προσ περιβαλλοντικά φιλικά μζςα 
μεταφοράσ 
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Βραχυπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο 
Βραχυπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο 
ενςωματωμζνο ςε μία μακροπρόκεςμθ 
ςτρατθγικι 

Α
ρ
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ό
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Ερευνθτζσ και ειδικοί ςτον τομζα των 
μεταφορϊν 

υμμετοχι πολλϊν αρμόδιων και εμπλεκόμενων 
φορζων ςε μία ςυνεργατικι και διαφανι 
προςζγγιςθ 

Α
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ο
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Περιοριςμζνθ αξιολόγθςθ επιπτϊςεων 
υχνι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 
επιπτϊςεων για πλθροφόρθςθ με διαδικαςία 
δομθμζνθσ εκμάκθςθσ και βελτίωςθσ 

Πθγι: GIZ, 2014 

3.2.2 τάδια ςχεδιαςμοφ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και υιοκζτθςθ από 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

το πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ ςχεδίων βιϊςιμων μεταφορϊν από τα κράτθ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε το 2013 το ζγγραφο «Κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ» 

(Rupprecht Consult, 2013). Μζςω του εγγράφου αυτοφ επεξθγοφνται τα ουςιαςτικά βιματα 

για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου και παρατίκενται παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν. το πιο 

κάτω ςχεδιάγραμμα διαφαίνονται λεπτομερϊσ τα ςτάδια και τα βιματα που κα πρζπει να 

ακολουκθκοφν, από τθν προετοιμαςία και τθ κζςπιςθ ςτόχων, ζωσ τθν εκπόνθςθ και 

υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου. 
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Εικόνα 3-1: Φάςεισ, ςτάδια και βιματα ςχεδιαςμοφ ςτθν προςζγγιςθ ενόσ ςχεδίου βιϊςιμθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ 

Πθγι: Rupprecht Consult, 2013 

Θ ανάπτυξθ τθσ υιοκζτθςθσ των ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ από τισ 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ είναι εμφανισ αν ςυγκρίνουμε τα δεδομζνα για τα ζτθ 2012 και 2017 

(SUMPs-UP, 2018). 

υγκεκριμζνα, για το 2012: 

 8 χϊρεσ είχαν αναπτφξει ζνα καλά κακοριςμζνο πλαίςιο πολιτικισ για τισ μεταφορζσ 

ςε ςυνδυαςμό με εκνικι κακοδιγθςθ για τα ςχζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 

 10 χϊρεσ κατευκφνονταν προσ τθν προςζγγιςθ του βιϊςιμου αςτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 10 χϊρεσ δεν είχαν ακόμθ υιοκετιςει το πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ τθσ βιϊςιμθσ 

κινθτικότθτασ 

Με τα δεδομζνα του 2017: 

 15 χϊρεσ ζχουν ιδθ κακορίςει ζνα πλαίςιο πολιτικισ αςτικϊν μεταφορϊν που 

ενςωματϊνει τα ςχζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ που υποςτθρίηεται 

ολοκλθρωτικά ι μερικϊσ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο 

 8 χϊρεσ ζχουν ιδθ κακορίςει ζνα πλαίςιο πολιτικισ αςτικϊν μεταφορϊν που 

ενςωματϊνει τα ςχζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ που όμωσ δεν υποςτθρίηεται 

ςε εκνικό ι τοπικό επίπεδο 

 5 χϊρεσ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετιςει το πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ 
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3.3 Πρωτοβουλίεσ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ και αςτικό ςχεδιαςμό 

Θ αναγκαιότθτα για λιψθ μζτρων ςτον τομζα των μεταφορϊν και του αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζωσ το 2050, ζχει 

αναγνωριςτεί διεκνϊσ. Για το λόγο αυτό, τόςο ςε ευρωπαϊκό, όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, 

ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ πρωτοβουλίεσ και ζργα, κυρίωσ από ερευνθτικά ιδρφματα και 

οργανιςμοφσ ςχετικοφσ με τουσ επιμζρουσ εμπλεκόμενουσ τομείσ. το Παράρτθμα Λ 

αναφζρονται τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ με τθ ςυνοπτικι δράςθ τουσ, το επίπεδο εφαρμογισ 

τουσ και τθ χρονικι περίοδο ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται. Πιο κάτω παρουςιάηονται 

κάποια ζργα ενδεικτικά, τα οποία ζχουν αναπτυχκεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3.3.1 TRANSFORuM 

Θ πρωτοβουλία αναπτφχκθκε το 2013 υπό τθν αιγίδα του γερμανικοφ ινςτιτοφτου ζρευνασ 

και παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Rupprecht Consult, και ολοκλθρϊκθκε το 2015 

(www.transforum-project.eu). Κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν οι εξισ: 

1. Μεταςχθματιςμόσ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. 

2. Δθμιουργία forum και διαδικτυακισ πλατφόρμασ για τθ ςυμμετοχι ενδιαφερόμενων 

και αρμόδιων φορζων, με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων, τεχνογνωςίασ και καλϊν 

πρακτικϊν. 

3. Ενδυνάμωςθ των προςπακειϊν για επίτευξθ των ςτόχων τθσ Λευκισ Βίβλου για τθσ 

μεταφορζσ που ςχετίηονται με τθ βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα, και ςυγκεκριμζνα: 

α. τόχοσ 1 Λευκισ Βίβλου: Μείωςθ χριςθσ οχθμάτων που κινοφνται με ςυμβατικά 

καφςιμα ζωσ το 2030 με ςταδιακι κατάργθςθ τουσ ζωσ το 2050. Επίτευξθ 

μθδενικϊν εκπομπϊν CO2 αςτικισ εφοδιαςτικισ ςε μεγάλα αςτικά κζντρα ζωσ το 

2030 

β. τόχοσ 3 Λευκισ Βίβλου: Σο 30% των οδικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων μακρινϊν 

αποςτάςεων να ςτραφεί ςε ςιδθροδρομικζσ και πλωτζσ μεταφορζσ ζωσ το 2030, 

με το αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2050 να υπερβαίνει το 50%. Παράλλθλθ 

ανάπτυξθ κατάλλθλων υποδομζσ. 

γ. τόχοσ 4 Λευκισ Βίβλου: Ολοκλιρωςθ ευρωπαϊκοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου 

μζχρι το 2050. Διατιρθςθ πυκνοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςε όλα τα κράτθ-μζλθ 

και τριπλαςιαςμόσ του μικουσ του υφιςτάμενου ςιδθροδρομικοφ δικτφου 

υψθλισ ταχφτθτασ μζχρι το 2030. Ζωσ το 2050, θ πλειονότθτα των επιβατικϊν 

μεταφορϊν μεςαίων αποςτάςεων κα πρζπει να πραγματοποιείται με 

ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ. 

δ. τόχοσ 8 Λευκισ Βίβλου: Δθμιουργία πλαιςίου για ζνα ευρωπαϊκό ςφςτθμα 

πλθροφοριϊν, διαχείριςθσ και πλθρωμϊν για τισ πολυτροπικζσ μεταφορζσ (MIMP) 

ζωσ το 2020. 

3.3.1.1 Προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ για πράςινεσ αςτικζσ μεταφορζσ με βάςθ τον 1ο 

ςτόχο τθσ Λευκισ Βίβλου 

Μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ τθσ πρωτοβουλίασ, ζχει αναγνωριςτεί θ ανάγκθ για 

πολλαπλζσ και παράλλθλεσ πορείεσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Σα τρία ςθμαντικότερα 

δομικά ςτοιχεία τθσ κατεφκυνςθσ προσ κακαρζσ αςτικζσ μεταφορζσ που αναφζρκθκαν από 

τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ είναι: 
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 Σεχνολογικι υποκατάςταςθ των ςυμβατικϊν επιβατθγϊν οχθμάτων και καυςίμων 

(Προςζγγιςθ τεχνολογικισ υποκατάςταςθσ) 

 Μείωςθ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων με παράλλθλθ αφξθςθ ςτθ χριςθ δθμόςιων ι/και 

μθ μθχανοκίνθτων μεταφορϊν (Προςζγγιςθ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ) 

 Ενίςχυςθ των τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν ςτθν αςτικι εφοδιαςτικι (Προςζγγιςθ 

αςτικισ εφοδιαςτικισ) 

Οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ που προτάκθκαν για εφαρμογι, κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςθ 

τουσ, με βάςθ τισ προαναφερκείςεσ προςεγγίςεισ, φαίνονται ςτο επόμενο ςχεδιάγραμμα. 

 
Εικόνα 3-2: Δράςεισ που προτάκθκαν, με βάςθ τα τρία δομικά ςτοιχεία τθσ κατεφκυνςθσ προσ 

κακαρζσ αςτικζσ μεταφορζσ. Οι γραμμζσ απεικονίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ των μζτρων. 

Πθγι: TRANSFORuM, 2015 

3.3.1.2 Εμπλεκόμενοι και αρμόδιοι φορείσ 

Επιτακτικι ανάγκθ αποτελεί θ ςυμμετοχι πολλϊν φορζων ςε διάφορα πολιτικά επίπεδα 

και διάφορουσ τομείσ για τθν επιτυχι βιϊςιμθ μετάβαςθ ςε κακαρζσ αςτικζσ μεταφορζσ. ε 

κάκε προςζγγιςθ που αναφζρκθκε πιο πάνω, διάφοροι εμπλεκόμενοι και αρμόδιοι φορείσ 

κα διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο για τθν επίτευξθ των αντίςτοιχων ςτόχων 

(TRANSFORuM, 2015). υγκεκριμζνα: 

 Προςζγγιςθ τεχνολογικισ υποκατάςταςθσ: Οι οδικζσ μεταφορζσ κατζχουν πολφ υψθλά 

μερίδια ςτισ μεταφορζσ, οπότε καταςκευαςτζσ και βιομθχανίεσ αυτοκινιτων, 

οργανιςμοί παραγωγισ ενζργειασ και βιομθχανίεσ εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν κα 

πρζπει να βρίςκονται ςτο επίκεντρο. Οι εκνικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ κα 

διευκολφνουν τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν και τθν ανάπτυξθ υποδομϊν. 

 Προςζγγιςθ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ: Κρίςιμο ρόλο κα διαδραματίςουν οι τοπικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ, μαηί με τισ εταιρείεσ δθμόςιων μεταφορϊν και ΜΚΟ. ε εκνικό 

επίπεδο, κα πρζπει να παρζχονται τα ανάλογα κανονιςτικά πλαίςια και 
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μεταρρυκμίςεισ που κα βοθκοφν τισ τοπικζσ αρχζσ να εφαρμόςουν περιβαλλοντικά 

φιλικά μζτρα. 

 Προςζγγιςθ αςτικισ εφοδιαςτικισ: Αφορά κυρίωσ τον ιδιωτικό τομζα, και πρζπει να 

δοκεί ζμφαςθ ςτθν κινθτοποίθςθ των πωλθτϊν, παρόχων υπθρεςιϊν και βιομθχανιϊν 

προϊόντων. θμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι του δθμόςιου τομζα ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

κυκλοφοριακισ ροισ, ςτθν προμικεια υπθρεςιϊν ςτισ μεταφορζσ και ςτθν ανταλλαγι 

καλϊν πρακτικϊν και τεχνογνωςίασ με τον ιδιωτικό τομζα. 

3.3.1.3 Πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ, χρθματοδότθςθ και ςχεδιαςμόσ 

Κεντρικό άξονα τθσ μετάβαςθσ προσ βιϊςιμεσ αςτικζσ μεταφορζσ πρζπει να αποτελοφν οι 

πόλεισ, αφοφ οι ςτόχοι και οι δεςμεφςεισ κακορίηονται με βάςθ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και 

ανάγκεσ (TRANSFORuM, 2015). Ωςτόςο, οι ςτόχοι που τίκενται πρζπει να ςυμβαδίηουν με 

τισ ευρωπαϊκζσ δεςμεφςεισ ι ακόμα και να τισ ενιςχφουν. 

ε εκνικό επίπεδο, θ εδραίωςθ κανονιςτικϊν πλαιςίων και μεταρρυκμίςεων διευκολφνει τισ 

πόλεισ ςτθ κζςπιςθ οραμάτων και ςτόχων, ςτθν υιοκζτθςθ αποδοτικϊν ςτρατθγικϊν, ςτθν 

υπερίςχυςθ των εμποδίων και ςτθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων δράςεων. 

ε τοπικό επίπεδο, θ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία πολλαπλϊν φορζων και ςε διάφορουσ 

τομείσ δθμιουργεί προοπτικζσ για πιο αποτελεςματικζσ πολιτικζσ. Θ επίτευξθ των ςτόχων 

βαςίηεται ςθμαντικά ςτθν κοινι κατεφκυνςθ των φορζων, κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ 

ανταλλαγισ γνϊςεων και καλϊν πρακτικϊν. Σζλοσ, πόλεισ με κοινά οράματα και ςτόχουσ 

για τισ αςτικζσ μεταφορζσ μποροφν να επωφελθκοφν από κοινζσ δράςεισ και πολιτικζσ. 

θμαντικά ςτοιχεία που απορρζουν από το πρόγραμμα ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ και 

το ςχεδιαςμό των βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν είναι τα εξισ: 

 Όλεσ οι πόλεισ πρζπει να αναπτφξουν χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, 

ςφμφωνα με ευρωπαϊκζσ κατευκφνςεισ και ςυμβουλζσ. Με τον τρόπο αυτό κα 

οδθγοφνται με τθ δικι τουσ πορεία προσ ζνα κοινό ευρωπαϊκό όραμα. 

 Σα ςχζδια που αναπτφςςονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ πρζπει να ενιςχφονται με 

περαιτζρω πρωτοβουλίεσ και κίνθτρα, όπωσ εκνικά κανονιςτικά πλαίςια, 

δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ και άλλα. 

 Νζεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ ςε διάφορεσ πτυχζσ κα βοθκιςουν τθν αναγνϊριςθ νζων 

ιδεϊν και λφςεων. 

 Τπάρχει ανάγκθ επενδφςεων για αναβάκμιςθ/ανακαίνιςθ περιβαλλοντικά μθ 

αποδοτικϊν ςυςτθμάτων 

 Πθγι χρθματοδότθςθσ μποροφν να αποτελζςουν διάφοροι ειδικοί φόροι, όπωσ οι 

χρεϊςεισ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ και ςτάκμευςθσ και οι κυκλοφοριακζσ ηϊνεσ 

χαμθλϊν εκπομπϊν. 

3.3.1.4 Συμπεράςματα προγράμματοσ 

το πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ, εκδόκθκε το 2015 ο «Χάρτθσ Πορείασ για τθν Αςτικι 

Κινθτικότθτα». το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο παρουςιάηονται πολιτικζσ και δράςεισ που 

πρζπει να εφαρμοςτοφν τόςο ςε εκνικό, όςο και ςε τοπικό επίπεδο, κακϊσ και θ χρονικι 

περίοδοσ υλοποίθςισ τουσ. τον παρακάτω πίνακα αναφζρονται ςυνοπτικά τα μζτρα ςτα 

οποία κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ Λευκισ Βίβλου για τισ 

βιϊςιμεσ αςτικζσ μεταφορζσ. 
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Πίνακασ 4: Βραχυπρόκεςμεσ, μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ πολιτικζσ και δράςεισ που 
απορρζουν από τθν πρωτοβουλία TRANSFORuM, για τθν επίτευξθ του 1ου ςτόχου τθσ Λευκισ 

Βίβλου 

  Βραχυπρόκεςμα Μεςοπρόκεςμα Μακροπρόκεςμα 

Εκ
νι

κό
 ε

π
ίπ

εδ
ο

 

Ενςωμάτωςθ των χεδίων 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ 
ςτο εκνικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ 

Ανακεϊρθςθ του εκνικοφ πλαιςίου ςχεδιαςμοφ 

Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ για μθ ςυμβατικζσ μορφζσ 
κινθτικότθτασ 

  

Προετοιμαςία και ανάπτυξθ υποδομϊν εναλλακτικϊν 
καυςίμων Ενδυνάμωςθ τθσ αγοράσ όςον 

αφορά τα οχιματα (επιβατθγά/ 
φορτθγά) και τα καφςιμα πολφ 
χαμθλϊν εκπομπϊν 

Νομοκετικά πλαίςια που κα 
κακιςτοφν τισ πόλεισ ικανζσ να 
απαγορεφουν ι να χρεϊνουν 
τθν πρόςβαςθ 

Νομοκεςία για τθν 
κζςπιςθ ηωνϊν πολφ 
χαμθλϊν εκπομπϊν 
(ULEZ) 

Αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ των μθχανιςμϊν 
φορολόγθςθσ 

  

Δθμιουργία κζντρου υπθρεςιϊν αςτικισ εφοδιαςτικισ για 
μείωςθ των δρομολογίων και των εκπομπϊν, μζςω τθσ 
ενοποίθςθσ φορτίων 

  

Σο
π

ικ
ό

 ε
π

ίπ
εδ

ο
 

Ανάπτυξθ κοινοφ οράματοσ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ 

υνεχισ ανακεϊρθςθ του οράματοσ και των ςτόχων 

Αςτικι ανάπτυξθ 
προςανατολιςμζνθ ςτισ 
πολυτροπικζσ μεταφορζσ 

Βιϊςιμθ και ανκρακικά ουδζτερθ αςτικι ανάπτυξθ 

Ειςαγωγι οδικϊν δθμόςιων 
μεταφορϊν με εναλλακτικά 
καφςιμα 

Δθμόςιεσ μεταφορζσ με ολοκλθρωτικι χριςθ ΑΠΕ 

Τλοποίθςθ ςυςτιματοσ 
πλθροφοριϊν, διαχείριςθσ και 
πλθρωμϊν για τισ πολυτροπικζσ 
μεταφορζσ (MIMP) 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα υπθρεςιϊν αςτικισ κινθτικότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
μεταφορϊν 

Ενδυνάμωςθ υποδομϊν για μθ 
μθχανοκίνθτεσ μεταφορζσ 
(πεηόδρομοι, ποδθλατόδρομοι) 

Ενςωμάτωςθ ποδθλαςίασ ςτισ 
δθμόςιεσ μεταφορζσ 

Ειςαγωγι κοινισ χριςθσ οχθμάτων και διαχείριςθσ 
κινθτικότθτασ 

  

Χρεϊςεισ οδικισ κυκλοφορίασ 
και ςτάκμευςθσ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ 

Προςαρμογι των υφιςτάμενων πολιτικϊν για περιοριςμό 
των οχθμάτων με ςυμβατικά καφςιμα 

Απαγόρευςθ πρόςβαςθσ ςε 
αςτικά κζντρα για ρυπογόνα 
οχιματα 

Απαγόρευςθ πρόςβαςθσ ςε αςτικζσ περιοχζσ για ρυπογόνα 
οχιματα 

Προτεραιότθτα ςε φορτθγά/επιβατθγά οχιματα και 
υποδομζσ εναλλακτικϊν καυςίμων 

  

Πθγι: TRANSFORuM, 2015 
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3.3.2 CIVITAS 

Θ πρωτοβουλία CIVITAS τζκθκε ςε ιςχφ το 2002 από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ζχει μζχρι 

ςτιγμισ δοκιμάςει και εφαρμόςει περιςςότερα από 800 μζτρα αςτικϊν μεταφορϊν με ζργα 

επίδειξθσ ςε περίπου 80 ευρωπαϊκζσ πόλεισ με τθ μζκοδο των «living labs» 

(www.civitas.eu/about). Σο πρόγραμμα ανακεωρείται και αξιολογείται ανά 4 ζτθ για τθν 

καλφτερθ εφαρμογι του και τθν εφρεςθ καλϊν πρακτικϊν που ζχουν υλοποιθκεί. Θ 

πρωτοβουλία βρίςκεται τϊρα ςτθν 5θ φάςθ τθσ, θ οποία αφορά τθν περίοδο 2016-2020. 

3.3.2.1 Στόχοσ του προγράμματοσ CIVITAS 

κοπόσ τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ ανάπτυξθ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ μζςω τθσ 

υποςτιριξθσ των πόλεων που ςυμμετζχουν για τθν υιοκζτθςθ φιλόδοξων και καινοτόμων 

ςτρατθγικϊν ςτον τομζα των βιϊςιμων μεταφορϊν και τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. Επίςθσ, 

με τθ μζκοδο των «living labs», παρζχεται βοικεια ςτισ πόλεισ για δοκιμζσ νζων 

τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ (www.civitas.eu/about). 

Μζςω του προγράμματοσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αποςκοπεί ςε: 

 Προϊκθςθ και υλοποίθςθ βιϊςιμων, κακαρϊν και ενεργειακά αποδοτικϊν μζτρων 

αςτικϊν μεταφορϊν 

 Παρουςίαςθ ολοκλθρωμζνων τεχνολογικϊν πακζτων πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ 

ενζργειασ και των μεταφορϊν 

 Δθμιουργία καινοτόμων αγορϊν με τθ διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

πόλεισ 

3.3.2.2 Προκλιςεισ για τθν αςτικι κινθτικότθτα 

Μζςα από τθν πρωτοβουλία, ζχουν αναγνωριςτεί 6 ςθμαντικζσ προκλιςεισ για τθν αςτικι 

κινθτικότθτα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (CIVITAS, 2012). Σα εμπόδια αυτά που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν οι πόλεισ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο είναι: 

1. Τγιζσ περιβάλλον διαβίωςθσ των πολιτϊν: Οι υψθλζσ εκπομπζσ από ρυπογόνα 

καφςιμα ςτισ μεταφορζσ, κακϊσ και θ θχορφπανςθ που προκαλείται, μειϊνει τθν 

ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν ςε τοπικό επίπεδο. Επίςθσ, θ ζντονθ χριςθ ιδιωτικϊν 

οχθμάτων και γενικά μθχανοκίνθτων μζςων μεταφοράσ, μειϊνουν τθν φυςικι 

δραςτθριότθτα, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν υγεία των καταναλωτϊν. 

2. Προςβαςιμότθτα και οικονομικι βιωςιμότθτα: Θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςτισ 

αςτικζσ περιοχζσ αποτελεί ςθμαντικι πρόκλθςθ, αφοφ προκαλεί ςυγκεντρωμζνεσ 

εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, μείωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ με υψθλι 

κατανάλωςθ καυςίμων και επιφζρει ςθμαντικζσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ. 

3. Αςφάλεια αςτικοφ περιβάλλοντοσ: Θ πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον τομζα των 

μεταφορϊν βαςίηεται τόςο ςτισ αςτικζσ υποδομζσ μεταφορϊν, όςο και ςτθ 

ςυμπεριφορά των οδθγϊν και τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ. 

4. υμμετοχι πολιτϊν και φορζων: Θ ςυμμετοχι διαφόρων φορζων ςε ηθτιματα αςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ και μεταφορϊν διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ και οδθγεί ςτθ λιψθ 

αποτελεςματικϊν μζτρων. Επιπλζον, θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ, 

προωκεί τθ δθμοκρατία και βοθκά ςτθν καλφτερθ αποδοχι των μζτρων από το ςφνολο 

των πολιτϊν. 
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5. τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ: Ο ςχεδιαςμόσ ςε τοπικό επίπεδο πρζπει να ενςωματϊνει 

όλεσ τισ πτυχζσ, και να ςυμβαδίηει με τισ ςυνκικεσ τισ περιοχισ και με τισ ανάγκεσ 

κινθτικότθτασ τθσ κοινωνίασ. 

6. Αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ: Οι ςτόχοι που τίκενται και ο ςχεδιαςμόσ που 

διεκπεραιϊνεται, κα πρζπει να ςυμβαδίηουν με τθν ενεργειακι πολιτικι και τισ 

δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ για τθν ενζργεια και το κλίμα, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτο μετριαςμό 

του κλίματοσ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

3.3.2.3 Πολιτικζσ και λφςεισ για βιϊςιμεσ αςτικζσ μεταφορζσ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που προαναφζρκθκαν, ζχουν αναπτυχκεί από τισ 

πόλεισ του προγράμματοσ 8 ομάδεσ μζτρων πολιτικισ (CIVITAS, 2012), ςφμφωνα με 

δραςτθριότθτεσ επίδειξθσ και πιλοτικζσ πρωτοβουλίεσ που είχαν εφαρμόςει. 

 Ενίςχυςθ χριςθσ κακαρϊν/εναλλακτικϊν καυςίμων και οχθμάτων. Οι πόλεισ μποροφν 

να δϊςουν το ζναυςμα για αλλαγζσ ςτθν αγορά χρθςιμοποιϊντασ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ςτον μεταςχθματιςμό των δθμοτικϊν ςτόλων τουσ, προτρζποντασ ζτςι τουσ 

καταςκευαςτζσ και τουσ προμθκευτζσ να πράξουν το ίδιο. Με βάςθ 62 τοπικζσ 

πρωτοβουλίεσ, ζχουν αναγνωριςτεί δφο μζτρα ςθμαντικισ επιρροισ. 

o Σα λεωφορεία και τα δθμοτικά οχιματα ςυλλογισ αποβλιτων αποτελοφν 

κατάλλθλθ αρχι για τισ τοπικζσ διοικιςεισ, αφοφ οι πόλεισ ζχουν άμεςθ επιρροι 

ςε αυτά. Επιπρόςκετα, ωσ ςυνικωσ, τα οχιματα αυτά ανεφοδιάηονται ςε ζνα 

κεντρικό ςθμείο, μειϊνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ για μεγάλθ ανάπτυξθ υποδομϊν. 

Πολιτικζσ ςτον τομζα αυτό μποροφν να επιφζρουν ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ με πολφ 

μικρζσ προςπάκειεσ, αφοφ τζτοια οχιματα ευκφνονται για μεγάλα ποςοςτά 

εκπομπϊν ςε τοπικό επίπεδο. 

o Θ ευνοϊκι νομοκεςία και τα κίνθτρα ςε εκνικό επίπεδο, μαηί με κινθτοποίθςθ των 

φορζων ςε τοπικό επίπεδο, αποτελοφν παράγοντεσ επιτυχίασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αγοράσ οχθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν και εναλλακτικϊν καυςίμων. 

 Νζεσ μζκοδοι αςτικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων. Οι μεταφορζσ φορτίων και αγακϊν 

αντιπροςωπεφουν μεγάλο μζροσ των αςτικϊν μεταφορϊν και κατά ςυνζπεια 

αποτελοφν μεγάλο ποςοςτό ςτισ εκπομπζσ ρφπων. Μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

πρακτικζσ για τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ των φορτθγϊν οχθμάτων, αποτελεί θ 

ενοποίθςθ των φορτίων. Με τον τρόπο αυτό, αντί να παραδίδονται αγακά ςε 

μεμονωμζνουσ πωλθτζσ, οι διάφοροι ζμποροι παραδίδουν τα εμπορεφματά τουσ ςε 

ζνα κζντρο εφοδιαςτικισ εκτόσ τθσ πόλθσ. Από το ςθμείο αυτό, τα εμπορεφματα 

ενοποιοφνται και παραδίδονται ςτουσ πωλθτζσ, κάτι το οποίο μειϊνει τισ διαδρομζσ 

των φορτθγϊν οχθμάτων και τισ εκπομπζσ ρφπων. 

 τρατθγικζσ διαχείριςθσ ηιτθςθσ. Οι ιδιωτικζσ οδικζσ μεταφορζσ αποτελοφν το 

μεγαλφτερο μερίδιο από όλα τα μζςα μεταφοράσ και επθρεάηουν ςθμαντικά τθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ των πόλεων. Θ ρφκμιςθ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων μπορεί να 

επιτευχκεί με τα εξισ μζτρα: 

o Εφαρμογι κανονιςμϊν που βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά των οχθμάτων ι των 

χρθςτϊν. Ζνασ τζτοιοσ κανονιςμόσ μπορεί να είναι θ δωρεάν ςτάκμευςθ κατοίκων 

ςε μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι, με τουσ επιςκζπτεσ να καταβάλλουν ςυγκεκριμζνο 

ποςό για τθ ςτάκμευςθ του οχιματόσ τουσ. Μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί ηϊνθ 
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μειωμζνων εκπομπϊν, όπου μόνο οχιματα που πλθροφν ςυγκεκριμζνα πρότυπα 

εκπομπϊν κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν περιοχι, με καταβολι προςτίμου από τουσ 

παραβάτεσ. 

o Κζςπιςθ τιμολόγθςθσ για πρόςβαςθ ι ςτάκμευςθ. Ο βακμόσ ςτον οποίο μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν τζτοια μζτρα, εξαρτάται από τον ζλεγχο που αςκοφν οι 

αρμόδιεσ τοπικζσ αρχζσ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Επίςθσ, θ τιμολογθμζνθ 

πρόςβαςθ χρθςιμοποιείται ιδθ ςτο Λονδίνο και τθ τοκχόλμθ, με τα 

αποτελζςματα να φαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκά, αφοφ ζχουν παρατθρθκεί 

μειϊςεισ ςτον αρικμό των οχθμάτων τθσ περιοχισ εφαρμογισ ζωσ και 30%. 

 Διαχείριςθ κινθτικότθτασ. Οι τοπικοί φορείσ των πόλεων που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα, προςπακοφν να επθρεάςουν τισ τάςεισ ςτθ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν 

ςτισ μεταφορζσ, μζςα από εκςτρατείεσ μάρκετινγκ, εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ. Οι 

αρμόδιεσ αρχζσ ζχουν ιδρφςει οργανιςμοφσ/φορείσ κινθτικότθτασ, ι ζχουν αναπτφξει 

ζνα ολοκλθρωμζνο ιςτότοπο για τθν προϊκθςθ των υπθρεςιϊν τουσ. Σα 

ςθμαντικότερα ςτοιχεία ςτα οποία επικεντρϊνονται οι εν λόγω φορείσ είναι: 

o Εξατομικευμζνεσ ςυμβουλζσ κινθτικότθτασ 

o Πλθροφόρθςθ για τισ πολυτροπικζσ μεταφορζσ και προϊκθςθ βιϊςιμων μζςων 

μεταφοράσ 

o Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ειςιτθρίων και ςχετικϊν υπθρεςιϊν 

o χζδια κινθτικότθτασ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, όπωσ εταιρείεσ και ςχολεία 

 υλλογικζσ μεταφορζσ επιβατϊν. Οι δθμόςιεσ μεταφορζσ αποτελοφν τον πυρινα τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Θ τόνωςθ των δθμόςιων 

ςυγκοινωνιϊν επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ πράςινων μεταφορϊν και ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν. Σόςο τα καινοτόμα ςυςτιματα δθμόςιων 

μεταφορϊν, όςο και θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ προςβαςιμότθτασ τουσ, 

μποροφν να ωκιςουν τουσ πολίτεσ προσ τισ ςυλλογικζσ μεταφορζσ. 

 Σθλεματικζσ μεταφορζσ. Όλεσ οι ευρωπαϊκζσ πόλεισ διακζτουν κεντρικό ςφςτθμα 

διαχείριςθσ κυκλοφορίασ για τθ ρφκμιςθ των ροϊν κα τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ 

του διακζςιμου οδικοφ δικτφου. Σα ςυςτιματα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

πλζον για να κατευκφνουν τισ επιλογζσ τρόπων μεταφοράσ, παρζχοντασ πλθροφορίεσ 

και προτεραιότθτα ςτισ δθμόςιεσ μεταφορζσ. 

 Επιλογζσ κινθτικότθτασ για απεξάρτθςθ από τθ χριςθ ιδιωτικϊν οχθμάτων. Σα 

ιδιωτικά οχιματα κατζχουν υψθλό μερίδιο ςτισ εκπομπζσ των οδικϊν και ςυνολικϊν 

μεταφορϊν. Παρζχουν ευελιξία και άνεςθ ςτουσ καταναλωτζσ, ωςτόςο όμωσ 

αποτελοφν δαπανθρό μζςο μεταφοράσ και μειϊνουν τθν ποιότθτα του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ. θμαντικζσ δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων, 

είναι οι εξισ: 

o Κοινι χριςθ οχθμάτων (car-sharing). Αποτελεί υποςχόμενο εργαλείο για τθ 

μείωςθ του αρικμοφ των οχθμάτων και παρζχει περιςςότερεσ επιλογζσ ςε 

ατομικό επίπεδο. 

o υλλογικι χριςθ αυτοκινιτων (carpooling). Με τον τρόπο αυτό, δφο ι 

περιςςότερα άτομα με κοινό ςθμείο ζναρξθσ και προοριςμό ςε ίδιεσ χρονικζσ 

περιόδουσ, μποροφν να ταξιδζψουν με ζνα αυτοκίνθτο. Θ μζκοδοσ αυτι μπορεί 

να ενιςχυκεί με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τα οφζλθ, και κυρίωσ για τθ 

μείωςθ των δαπανϊν και τθσ ςυμφόρθςθσ. θμαντικό εργαλείο για διευκόλυνςθ 
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των χρθςτϊν μπορεί να αποτελζςει θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν που προςφζρουν 

υπθρεςίεσ αντιςτοίχιςθσ. 

o Περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ μεκόδου «park and ride», όπου μία μετακίνθςθ 

πραγματοποιείται εν μζρει με αυτοκίνθτο και εν μζρει με δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ. 

Για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ μεκόδου απαιτοφνται επαρκείσ χϊροι ςτάκμευςθσ 

κοντά ςτουσ κόμβουσ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ. 

o Ενκάρρυνςθ χριςθσ ποδθλάτων ωσ εναλλακτικι λφςθ για ςχετικά μικρζσ 

διαδρομζσ. Πολλζσ διαδρομζσ μικρϊν αποςτάςεων με ιδιωτικά οχιματα 

επιφζρουν υψθλι κατανάλωςθ καυςίμων και κατά ςυνζπεια υψθλά επίπεδα 

εκπομπϊν. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ποδθλαςίασ ωσ μζςο μεταφοράσ απαιτοφνται 

κατάλλθλεσ υποδομζσ που κα εξαςφαλίηουν ςτουσ πολίτεσ προςβαςιμότθτα και 

αςφάλεια. 

 χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ). Σα ςχζδια αυτά προωκοφν τθν 

ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ και τα οφζλθ τουσ περιλαμβάνουν καλφτερθ ποιότθτα 

ηωισ, περιβάλλοντοσ και υγείασ. Επίςθσ, τονϊνουν τισ προςπάκειεσ των πόλεων για 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον τομζα των αςτικϊν μεταφορϊν. Μζςω τθσ πρωτοβουλίασ 

CIVITAS, ζχει αναγνωριςτεί θ ανάγκθ ςυμμόρφωςθσ με τισ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ ενόσ 

ΒΑΚ και θ ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου ςτο οποίο ενςωματϊνονται τα τοπικά ςχζδια και οι 

φιλόδοξοι ςτόχοι τθσ πόλθσ. 

τον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ μεταξφ των προκλιςεων και των πολιτικϊν 

που προαναφζρκθκαν, για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των εμποδίων με τθ χριςθ των 

κατάλλθλων μζτρων ςε κάκε τομζα. 
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Πίνακασ 5: Προκλιςεισ ςτισ βιϊςιμεσ μεταφορζσ και τον αςτικό ςχεδιαςμό, κακϊσ και βζλτιςτεσ πολιτικζσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ 

Προκλιςεισ → 
Πολιτικζσ ↓ 

Τγιζσ περιβάλλον 
Προςβαςιμότθτα & 

οικονομικι 
βιωςιμότθτα 

Αςφάλεια αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ 

υμμετοχι πολιτϊν 
και φορζων 

τρατθγικόσ 
ςχεδιαςμόσ 

Αντιμετϊπιςθ 
κλιματικισ αλλαγισ 

Κακαρά οχιματα & 
εναλλακτικά καφςιμα 

+++       + ++ 

Αςτικζσ μεταφορζσ 
εμπορευμάτων 

+++ ++ ++ ++ ++   

τρατθγικζσ διαχείριςθσ 
ηιτθςθσ 

+++ +++ + ++ ++ ++ 

Διαχείριςθ 
κυκλοφορίασ/ 
κινθτικότθτασ 

+ +++   +++ ++ ++ 

υλλογικζσ μεταφορζσ + ++ +++ ++ ++ + 

Σθλεματικζσ μεταφορζσ   +++ ++     + 

Μείωςθ εξάρτθςθσ από 
αυτοκίνθτα 

++ ++ +++ +++ ++ ++ 

χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ 

+++ +++ +++ +++ +++ + 

Πθγι: CIVITAS, 2012 

θμείωςθ:  
+ Μερικι ςφνδεςθ 
++ Μζτρια ςφνδεςθ 
+++ Λςχυρι ςφνδεςθ 
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4 Ζργα και πρωτοβουλίεσ για μακροχρόνιο ενεργειακό 
ςχεδιαςμό ςτθν Ευρϊπθ 

Σα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ κεωροφνται γενικά ωσ μερικζσ από 

τισ ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ παγκοςμίωσ, αλλά και προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι των 

αρχϊν και των ςτόχων τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Θ φμβαςθ-Πλαίςιο των Θνωμζνων Εκνϊν 

για τθν Κλιματικι Αλλαγι (UNFCCC) και οι ετιςιεσ διαςκζψεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν 

(COP), που ςυνιςτοφν το κφριο όργανο λιψθσ αποφάςεων τθσ ςφμβαςθσ, αποτελοφν το 

ςθμαντικότερο μζςο διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων 

τθν αλλαγι του κλίματοσ. 

Θ 24θ ετιςια ςυνάντθςθ (COP24) τθσ ςφμβαςθσ πραγματοποιικθκε το 2018 ςτο Κατοβίτςε 

τθσ Πολωνίασ (COP24, 2018), όπου ςυηθτικθκαν εκτενζςτερα οι ςτόχοι και οι δεςμεφςεισ 

των περίπου 200 ςυμβαλλόμενων μερϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατϊν-μελϊν 

τθσ ΕΕ, κακϊσ και οι κανόνεσ για εφαρμογι των ςτόχων τθσ υμφωνίασ των Παριςίων του 

2015 (COP21). 

Με τθν κλιματικι αλλαγι να αποτελεί ζνα διεκνζσ πρόβλθμα, θ ςυμβολι όλων των χωρϊν 

ςε παγκόςμιο επίπεδο κρίνεται επιτακτικι. Ωσ αποτζλεςμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ πρόκλθςθσ 

αυτισ, ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ των 

διαφόρων χωρϊν για τθ λιψθ μζτρων για μια βιϊςιμθ μελλοντικι κοινωνία χαμθλϊν 

εκπομπϊν (United Nations News, 2018). Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ μποροφν να ζχουν 

ποικίλουσ ςτόχουσ και τομείσ επικζντρωςθσ όπωσ: 

 Τποςτιριξθ των χωρϊν ςτθν ανάπτυξθ των εκνικϊν μακροπρόκεςμων ςχεδίων δράςθσ  

 Ανάπτυξθ οργάνων και εργαλείων που κα προωκοφν τθ διάδοςθ γνϊςεων και καλϊν 

πρακτικϊν μεταξφ των χωρϊν 

 Τποςτιριξθ ςτθ λιψθ αποφάςεων με παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν ςε διοικθτικζσ 

αρχζσ 

 Ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ για διάφορεσ καινοτόμεσ 

τεχνολογίεσ και πολιτικζσ 

τισ επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηονται αναλυτικά οι δράςεισ και τα αποτελζςματα δφο 

τζτοιων διεκνϊν πρωτοβουλιϊν. Περαιτζρω πλθροφορίεσ για ζργα που ζχουν αναπτυχκεί 

ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ παρατίκενται ςτο 

Παράρτθμα II. 

4.1 Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) 

Σο ζργο «Deep Decarbonization Pathways Project» (DDPP) αποτελεί μία ςυλλογικι 

ερευνθτικι πρωτοβουλία ςε παγκόςμια κλίμακα, με χρονικό ορίηοντα το 2050 

(www.deepdecarbonization.org), που ςτοχεφει ςτα εξισ: 

 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτισ χϊρεσ που αντιπροςωπεφουν 

μεγάλα ποςοςτά των εκπομπϊν ανά το παγκόςμιο 

 Βιϊςιμθ τεχνολογικι και κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ 
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 Ανάπτυξθ των απαραίτθτων εργαλείων και μζςων για τθ μετάβαςθ ςε μια οικονομία 

χαμθλϊν εκπομπϊν 

Θ πρωτοβουλία ςχθματίςτθκε το 2013 και ςυνίςταται από εκνικζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ από 

16 χϊρεσ οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το 74% των παγκόςμιων εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου. Οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι θ Γερμανία, θ 

Λταλία, θ Γαλλία και το Θνωμζνο Βαςίλειο (Deep Decarbonization Pathways Project, 2015a). 

Οι ομάδεσ αποτελοφνται από ανεξάρτθτα άτομα κορυφαίων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τα 

οποία δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα τισ επίςθμεσ κζςεισ των κυβερνιςεων. Κφριεσ 

δράςεισ των ομάδων είναι ο προςδιοριςμόσ των ςτόχων τουσ, θ επιλογι των αναλυτικϊν 

μεκόδων και θ ενςωμάτωςθ των εκνικϊν φιλοδοξιϊν ανάπτυξθσ ςτα ςενάρια τουσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ ςυνκικεσ, όπωσ οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ και οι φυςικζσ 

πθγζσ. Για τθ βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και για τθν 

αξιοποίθςθ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ όλων των ςυμμετεχόντων, οι μζκοδοι, τα εργαλεία 

μοντελοποίθςθσ, τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα ςε κάκε χϊρα κοινοποιοφνται από τθν 

εκάςτοτε ομάδα. 

4.1.1 DDPP ςτθ Γαλλία 

το πλαίςιο του προγράμματοσ, το Εκνικό Κζντρο Επιςτθμονικισ Ζρευνασ και το Διεκνζσ 

Ερευνθτικό Κζντρο για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ τθσ Γαλλίασ ανζπτυξε δφο πικανά 

ςενάρια που κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςτθ χϊρα, ϊςτε να επιτευχκοφν οι εκνικοί 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και του περιβάλλοντοσ (Deep 

Decarbonization Pathways Project, 2015b). Θ ανάπτυξθ των ςεναρίων ζγινε με τθ βοικεια 

του εργαλείου μοντελοποίθςθσ «Imaclim-R», το οποίο προςομοιϊνει τον οικονομικό 

αντίκτυπο των αλλαγϊν που ςυμβαίνουν ςτον ενεργειακό τομζα τόςο ςτο 

μακροοικονομικό, όςο και ςτο μικροοικονομικό επίπεδο. Σα ςενάρια που 

μοντελοποιικθκαν για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ για το 2050 είναι: «Αποδοτικότθτα» 

(Efficiency) και «Ποικιλομορφία» (Diversity).  

Σο ςενάριο Αποδοτικότθτα αποφζρει μείωςθ 50% τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, 

με μείωςθ των πθγϊν ενζργειασ με εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα κατά 48% από το 

ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ. Αυτό προβλζπει μείωςθ τθσ κατά κεφαλι κατανάλωςθσ 

ενζργειασ 2% ετθςίωσ και τθν ειςαγωγι ενεργειακά αποδοτικότερων ςυςτθμάτων. 

Σα αντίςτοιχα ποςοςτά του ςεναρίου Ποικιλομορφία είναι 24% και 67%, ςτο πλαίςιο του 

οποίου κα πρζπει να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα με τθ χριςθ «κακαρϊν» πθγϊν, 

διατθρϊντασ όμωσ τθν αςφάλεια τθσ προμικειασ και αναπτφςςοντασ καινοτόμεσ 

τεχνολογίεσ. 

τα πιο κάτω διαγράμματα παρουςιάηονται οι προβλζψεισ των δφο ςεναρίων για τον 

οικιακό και τριτογενι τομζα (πάνω), τισ μεταφορζσ και τθ βιομθχανία (μζςθ), κακϊσ και για 

τθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ και τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ (κάτω). Οι 

εκτιμιςεισ αυτζσ προβλζπουν τθν κατανάλωςθ ανά καφςιμο ανάλογα με τισ δράςεισ κάκε 

ςεναρίου για το 2030 και το 2050 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα αναφοράσ του 2010. 
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Εικόνα 4-1: Εκτιμϊμενεσ προβλζψεισ ςτα 2 ςενάρια τθσ Γαλλίασ για το 2030 και το 2050 τθσ (Α) 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτον οικιακό τομζα (πάνω-αριςτερά), ςτον τριτογενι τομζα (πάνω-δεξιά), 
ςτισ μεταφορζσ (μζςθ-αριςτερά), ςτθ βιομθχανία (μζςθ-δεξιά) και ςυνολικά (κάτω-αριςτερά), ανά 
καφςιμο, ςε Mtoe (B) παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ανά πθγι ενζργειασ, ςε TWh (κάτω-δεξιά). 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015b 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι οι 2 αυτζσ πορείεσ διαφζρουν κατά πολφ ωσ προσ τον 

τρόπο με τον οποίο κα επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Ωςτόςο, κάποιεσ δράςεισ παραμζνουν 

κοινζσ, με τισ διαφορζσ να παρουςιάηονται ςτο βακμό εφαρμογισ των μζτρων, και 

παρουςιάηονται ςτα πιο κάτω ςθμεία: 

 Φορολογία για τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςε όλουσ τουσ τομείσ. φμφωνα 

με τισ εκτιμιςεισ, ο φόροσ κα αυξάνεται ςχετικά αργά μζχρι το 2030 για ςκοποφσ 

ομαλισ μετάβαςθσ και προκειμζνου να αποφευχκεί θ επιβολι κυρϊςεων ςε τομείσ 
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εξοπλιςμζνουσ με τεχνολογίεσ υψθλισ ζνταςθσ ενζργειασ. Απϊτεροσ ςκοπόσ του 

μζτρου είναι θ μετατόπιςθ των επενδφςεων ςε νζεσ τεχνολογίεσ και εξοπλιςμό με 

χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα. υγκεκριμζνα, είναι ςθμαντικό να αλλάξει θ 

ςυμπεριφορά των πολιτϊν ςτισ αποφάςεισ τουσ ωσ προσ το που κα κατοικιςουν, τθν 

απόςταςθ που διανφουν και με ποιο μζςο, κακϊσ και τθν επιλογι των κατοικιϊν ςτουσ 

κοντά ςε υποδομζσ μαηικϊν μεταφορϊν. 

 Κερμικι αναβάκμιςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του υφιςτάμενου 

κτιριακοφ αποκζματοσ. Για να επιτευχκεί αυτό, κα δθμιουργθκοφν οικονομικά κίνθτρα 

με τθ μορφι επιδοτιςεων ι φορολογικϊν πιςτϊςεων για υλικά και εξοπλιςμό υψθλισ 

απόδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με άτοκα δάνεια για εργαςίεσ ανακαίνιςθσ, ζτςι ϊςτε οι 

κατοικίεσ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Πρζπει επίςθσ να 

αναπτυχκοφν χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί με χρθματοδότθςθ από τρίτουσ ι ςυμβάςεισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ για περιοριςμό των ρίςκων από τισ εργαςίεσ κερμικισ 

αναβάκμιςθσ, ςε περίπτωςθ που αυτζσ είτε αποτυγχάνουν να τθροφν τουσ ςτόχουσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ, είτε υπερβαίνουν το κόςτοσ του δανείου. 

 Οι μελλοντικζσ τάςεισ ςτον τομζα των οδικϊν μεταφορϊν κα εξαρτθκοφν από: τθν 

αςτικι ανάπτυξθ, τθ κζςθ των κζντρων απαςχόλθςθσ και ςτζγαςθσ, και τισ δαπάνεσ 

για ανάπτυξθ υποδομϊν οδικϊν και μαηικϊν μεταφορϊν. Με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των 

ορυκτϊν καυςίμων, λόγω τθσ φορολογίασ εκπομπϊν, θ χριςθ των ιδιωτικϊν οχθμάτων 

μπορεί να μειωκεί ςθμαντικά. Παράλλθλα, με τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν μαηικϊν 

μεταφορϊν, αυξάνεται θ χριςθ τουσ ςε αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ. Για τθν 

περαιτζρω μείωςθ εκπομπϊν, κρίςιμθ κα είναι και θ ειςαγωγι υβριδικϊν και 

θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτθν αγορά, κακϊσ και οχθμάτων με χριςθ φυςικοφ αερίου και 

βιοκαυςίμων. 

 Αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ πυρθνικισ ενζργειασ 

ςτθν θλεκτροπαραγωγι για τθν αντιςτάκμιςθ τθσ υψθλισ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ. 

 Ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ του βιοαερίου και των βιοκαυςίμων που παράγονται από 

οργανικά προϊόντα όπωσ γεωργικά κατάλοιπα, βιολογικά οικιακά απόβλθτα και 

κατάλοιπα κτθνοτροφικϊν προϊόντων. Ακόμθ και αν θ παραγωγι τουσ είναι ςιμερα 

χαμθλι, τα κίνθτρα για τθν ανάπτυξι τουσ κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε ραγδαία 

αφξθςθ ςτα δίκτυα μεταφοράσ και κζρμανςθσ. 

4.1.2 DDPP ςτθ Γερμανία 

Σο πρόγραμμα DDPP ςτθ Γερμανία εφαρμόηεται υπό τθν αιγίδα του ερευνθτικοφ κζντρου 

«Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy», κακϊσ και του «Stiftung 

Mercator», ενόσ ιδιωτικοφ ιδρφματοσ που αναλαμβάνει δράςεισ ςε κοινωνικό επίπεδο με 

τθν προϊκθςθ ιδεϊν και τθν πρακτικι υποςτιριξι τουσ. 

το πλαίςιο του DDPP, οι οργανιςμοί αυτοί ανζπτυξαν 3 ςενάρια τα οποία αποςκοποφν ςε 

μείωςθ των εκπομπϊν άνκρακα κατά τουλάχιςτον 80% το 2050 (Deep Decarbonization 

Pathways Project, 2015c). Σα ςενάρια αυτά είναι: «Government Target», «Renewable 

Electrification» και «90% GHG Reduction». Οι κφριεσ ςτρατθγικζσ τουσ παρουςιάηονται ςτον 

πιο κάτω πίνακα. 
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Πίνακασ 6: Ανάλυςθ δράςεων ςτθ Γερμανία, ανά τομζα και ανά ςενάριο, υπό τθν πρωτοβουλία Deep 
Decarbonization Pathways Project 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015c 

θμείωςθ:  
+ Μερικι δράςθ 
++ Μζτρια δράςθ 
+++ Λςχυρι δράςθ 

Για τθ μείωςθ τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, τα κφρια μζτρα που προτείνονται και 

ςτα 3 ςενάρια είναι: 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ των ανακαινίςεων και μεταςκευϊν ςτον κτιριακό τομζα. Σο 

μεγαλφτερο μερίδιο τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια προκφπτει από τθ 

κζρμανςθ και τθν ψφξθ, τθν παροχι ηεςτοφ νεροφ και τον φωτιςμό. Ωσ εκ τοφτου, θ 

υψθλότερθ ενεργειακι απόδοςθ μπορεί να επιτευχκεί κυρίωσ με τθ βελτίωςθ του 

περιβλιματοσ των κτιρίων και του ενεργειακοφ επιπζδου του εξοπλιςμοφ και των 

ςυςτθμάτων τουσ. Για τα ςενάρια που ζχουν μελετθκεί, απαιτείται τουλάχιςτον 2% 

ενεργειακϊν ανακαινίςεων ςτα κτίρια ετθςίωσ για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν 

αποτελεςμάτων. 

 Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον βιομθχανικό τομζα, θ οποία μπορεί να 

επιτευχκεί με τθ χριςθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνολογιϊν για μθχανζσ και 

μονάδεσ παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ αποδοτικότερων κινθτιρων, 

αντλιϊν, καυςτιρων, και ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ. 

τον τομζα των μεταφορϊν, ςθμαντικά πλεονεκτιματα μπορεί να αποφζρει θ επζκταςθ 

του δικτφου θλεκτροδότθςθσ, παράλλθλα με τθν ειςαγωγι των θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτθν 

αγορά. το πλαίςιο αυτό, κα μποροφςε να ςυνειςφζρει και θ αφξθςθ του μεριδίου των 

υβριδικϊν οχθμάτων και των οχθμάτων με χριςθ βιοκαυςίμων. 

  
Κυβερνθτικόσ 

τόχοσ 
Θλεκτροδότθςθ 

από ΑΠΕ 
90% μείωςθ 

εκπομπϊν GHG 

Μείωςθ τελικισ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ 

      

Μζςω ενεργειακισ απόδοςθσ +++ ++ +++ 

Μζςω αλλαγισ ςυμπεριφορϊν     ++ 

Χριςθ πθγϊν ενζργειασ χαμθλϊν ςε 
εκπομπζσ 

      

Αφξθςθ εγχϊριασ παραγωγισ από ΑΠΕ ++ +++ ++ 

Αντικατάςταςθ των ορυκτϊν 
καυςίμων με θλεκτριςμό 

++ +++ +++ 

Χριςθ ςυνκετικϊν καυςίμων ωσ 
ανανεϊςιμθ ενζργεια 

  +++ ++ 

Ειςαγωγι ανκρακικά ουδζτερθσ 
ενζργειασ  

      

Ειςαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ + +++ ++ 

Ειςαγωγι βιοκαυςίμων ++   +++ 

Χριςθ CCS       

Χριςθ τεχνολογίασ γεωλογικισ 
αποκικευςθσ διοξειδίου του άνκρακα 
για τθ μείωςθ βιομθχανικϊν 
εκπομπϊν 

    ++ 
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τθν θλεκτροπαραγωγι, απαραίτθτθ κρίνεται θ ανάπτυξθ εκςυγχρονιςμζνων μονάδων 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, κακϊσ και θ επζκταςθ των ςυςτθμάτων ΑΠΕ 

και θ παροχι ευελιξίασ ςτθν αποκικευςθ ενζργειασ. 

Με τθν υλοποίθςθ των παραπάνω μζτρων και για τθν αποτελεςματικότθτα των 3 ςεναρίων 

ϊςτε να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, το ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ ςτθν πρωτογενι 

παραγωγι κα πρζπει να διαμορφωκεί αναλόγωσ όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα 

για τα ζτθ 2030 και 2050. 

 
Εικόνα 4-2: Εκτιμιςεισ για τθν παραγωγι πρωτογενοφσ ενζργειασ, ανά μερίδιο πθγισ ενζργειασ, ςτα 

3 ςενάρια τθσ Γερμανίασ για το 2030 και το 2050 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015c 

4.1.3 DDPP ςτθν Λταλία 

Θ Λταλία ςυμμετζχει ςτο DDPP με τθ ςυνειςφορά τθσ Εκνικισ Τπθρεςίασ Νζων Σεχνολογιϊν, 

Ενζργειασ και Αειφόρου Οικονομικισ Ανάπτυξθσ (ENEA) και του Λδρφματοσ Eni Enrico 

Mattei (FEEM). Θ ENEA αποτελεί ζνα δθμόςιο φορζα που ςτοχεφει ςτθν ζρευνα, τθν 

τεχνολογικι καινοτομία και τθν παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ, δθμόςια 

διοίκθςθ και πολίτεσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ βιϊςιμθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ. Σο ίδρυμα FEEM είναι ζνα μθ κερδοςκοπικό, διεκνζσ ερευνθτικό 

κζντρο που παράγει υψθλισ ποιότθτασ, καινοτόμεσ και επιςτθμονικά αξιόπιςτεσ ζρευνεσ 

για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. υμβάλλει ςτθν ποιότθτα τθσ λιψθσ αποφάςεων ςε δθμόςιουσ 

και ιδιωτικοφσ τομείσ μζςω αναλυτικϊν μελετϊν, ςυμβουλϊν πολιτικισ, επιςτθμονικισ 

διάδοςθσ και υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ. 

Θ μελζτθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ Λταλίασ ςτα πλαίςια του DDPP γίνεται με το 

εργαλείο μοντελοποίθςθσ TIMES-Italy, το οποίο αναπτφχκθκε από τθν ENEA και επιτρζπει 

τθν ακριβι μοντελοποίθςθ του ςυςτιματοσ (Deep Decarbonization Pathways Project, 

2015d). Πρόκειται για ζνα μοντζλο bottom-up με ςκοπό τθ διαχρονικι βελτιςτοποίθςθ, το 

οποίο ελαχιςτοποιεί το ςυνολικό κόςτοσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με 

περιβαλλοντικοφσ και τεχνολογικοφσ περιοριςμοφσ, ξεκινϊντασ από τθν περιγραφι των 

τεχνολογιϊν και των ροϊν του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ όπωσ θ κατανάλωςθ, το κόςτοσ και 



Ανϊπτυξη μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ για το μακροπρϐθεςμο ςχεδιαςμϐ ςε ενϋργεια και κλύμα 
ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη 

Κεφϊλαιο 4-Έργα και πρωτοβουλύεσ για μακροχρϐνιο ενεργειακϐ ςχεδιαςμϐ ςτην Ευρώπη 85 

 

οι εκπομπζσ. Προςδιορίηει τθν ιςορροπία οικονομικισ ηιτθςθσ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ που εξετάηεται μακροπρόκεςμα με τθ βζλτιςτθ κατανομι πόρων και παράγει 

ενεργειακά ςενάρια που πλθροφν τουσ απαιτοφμενουσ ςτόχουσ και περιοριςμοφσ. 

Οι δράςεισ που προτείνονται ςτα 3 ςενάρια τα οποία αναπτφχκθκαν για τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Λταλία με χρονικό ορίηοντα το 2050, 

παρουςιάηονται ςτον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακασ 7: Ανάλυςθ δράςεων ςτθν Λταλία, ανά τομζα και ανά ςενάριο, υπό τθν πρωτοβουλία Deep 
Decarbonization Pathways Project 

  
ΑΠΕ & CCS 

Ενεργειακι 
Αποδοτικότθτα 

Μείωςθ Ηιτθςθσ 

Παραγωγι ενζργειασ       

ΑΠΕ +++ ++ ++ 

CCS +++ ++ + 

Θλεκτροδότθςθ       

Αντλίεσ κερμότθτασ, θλεκτρικά και 
υβριδικά οχιματα 

+++ ++ ++ 

Αντικατάςταςθ καυςίμων ςτθν 
θλεκτρικι ενζργεια 

+++ + + 

Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ       

Ανακαινίςεισ κτιρίων ++ +++ +++ 

Σεχνολογίεσ υψθλισ ενεργειακισ 
απόδοςθσ 

++ +++ +++ 

ΑΠΕ για παραγωγι κερμότθτασ και 
μεταφορζσ 

+++ +++ ++ 

Αντικατάςταςθ καυςίμων ςτθν τελικι 
χριςθ 

++ +++ +++ 

Αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ μεταφοράσ + + ++ 

CCS ςτθ βιομθχανία +++ ++ + 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015d 

θμείωςθ:  
+ Μερικι δράςθ 
++ Μζτρια δράςθ 
+++ Λςχυρι δράςθ 

το επόμενο διάγραμμα παρουςιάηεται θ διαμόρφωςθ τθσ προμικειασ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ για το 2050 (πάνω) και τθσ θλεκτροπαραγωγισ για τα ζτθ 2030 και 2050 (κάτω) 

ανά καφςιμο, για τα ςενάρια «ΑΠΕ & CCS» (CCS), «Ενεργειακι Αποδοτικότθτα» (EFF), 

«Μείωςθ Ηιτθςθσ» (DMD RED) και για το ςενάριο αναφοράσ (REF), ςε ςχζςθ με τισ 

ενδείξεισ του 2010. Παρατθροφμε εδϊ ότι παρόλο που θ προμικεια ενζργειασ μειϊνεται ςε 

όλα τα ςενάρια, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ αυξάνεται. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθ 

χριςθ πιο αποδοτικϊν τεχνολογιϊν, ςτθ μεγάλθ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτο δίκτυο κακϊσ και 

ςτθν αφξθςθ των μεριδίων των θλεκτρικϊν και υβριδικϊν οχθμάτων και των οχθμάτων που 

κάνουν χριςθ φυςικοφ αερίου. 
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Εικόνα 4-3: Μετριςεισ του 2010 και εκτιμιςεισ για τα 4 ςενάρια τθσ Λταλίασ ςτθν (Α) προμικεια 

πρωτογενοφσ παραγωγισ, ανά πθγι ενζργειασ, ςε Mtoe, για το 2050 (πάνω) και (Β) 
θλεκτροπαραγωγι, ανά καφςιμο, ςε TWh, για το 2030 και το 2050 (κάτω) 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015d 

Όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, θ αντίςτοιχθ τελικι ενεργειακι 

κατανάλωςθ μειϊνεται ςυνολικά, με τισ μεγαλφτερεσ μειϊςεισ να παρουςιάηονται ςτον 

οικιακό τομζα και ςτισ μεταφορζσ. 
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Εικόνα 4-4: Μετριςεισ για το 2010 και προβλζψεισ για το 2050 ςτα 4 ςενάρια τθσ Λταλίασ για τθν 

τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ, ανά τομζα κατανάλωςθσ, ςε Mtoe 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015d 

Με βάςθ τα αποτελζςματα των 3 αυτϊν ςεναρίων, τα ςθμαντικότερα κζματα που καλείται 

να αντιμετωπίςει θ χϊρα για τθ μετάβαςθ ςε μια κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν είναι τα 

εξισ: 

 Είναι απαραίτθτο να αναπτυχκεί ζνα αςφαλζσ ςφςτθμα υπεράκτιων μονάδων 

παραγωγισ αιολικισ ενζργειασ, το οποίο να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των 

χϊρων εγκατάςταςθσ ςτθν Λταλία. Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικοφσ 

ςτακμοφσ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν παροχι πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε όλα τα 

ςενάρια. 

 Αφξθςθ τθσ παραγωγισ βιομάηασ για τθν κάλυψθ 16-19% τθσ κακαρισ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Από τεχνικι άποψθ, θ βιομάηα είναι μια ευζλικτθ επιλογι 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και δεν απαιτεί καμία ςθμαντικι αλλαγι ςτισ 

υποδομζσ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Ζνα υψθλό ποςοςτό μεταβλθτϊν ΑΠΕ, όπωσ θ αιολικι και θ θλιακι, πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο δίκτυο και να διαχειριςτεί ςωςτά. Αυτό απαιτεί τον εκςυγχρονιςμό 

και τθν αναβάκμιςθ του θλεκτρικοφ δικτφου. 

 Θ ανάπτυξθ υποδομϊν ταχείασ φόρτιςθσ για θλεκτρικά οχιματα κα αυξιςει τθν 

αποδοτικότθτα ςτον τομζα των μεταφορϊν και κα μποροφςε επίςθσ να ςυμβάλει ςτθ 

ςτακεροποίθςθ του δικτφου ςε περιόδουσ μζγιςτθσ παραγωγισ από ΑΠΕ και ςτθ 

μείωςθ τθσ πλεονάηουςασ παραγωγισ. 

 Πρζπει να καταβλθκοφν μεγάλεσ προςπάκειεσ ςτον κλάδο ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

ϊςτε όλοι οι τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ να είναι πιο αποδοτικοί από άποψθ 

ενζργειασ και πόρων. 

Πάνω απ 'όλα, τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ αποτελεί θ ανάγκθ χρθματοδότθςθσ τθσ εν λόγω 

ενεργειακισ μετάβαςθσ με τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα και κατάλλθλουσ 

χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ που κα παρζχουν τα αναγκαία αρχικά κεφάλαια ςτισ 
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δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά. ε ζνα ςενάριο που χαρακτθρίηεται 

από υψθλότερθ θλεκτροδότθςθ και μεγαλφτερθ διείςδυςθ μεταβλθτϊν ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ, είναι ςθμαντικό οι επενδφςεισ να επικεντρωκοφν ςτθ ςυνολικι ενίςχυςθ 

και τον εκςυγχρονιςμό του θλεκτρικοφ δικτφου. 

Οι ςυμπράξεισ δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα κα πρζπει να ενκαρρυνκοφν ιδιαίτερα, διότι κα 

παρζχουν ςθμαντικζσ επενδφςεισ ιδιωτικϊν κεφαλαίων κακϊσ και τεχνολογικι καινοτομία. 

Πρζπει να δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα ρυκμιςτικά πλαίςια για τθ λειτουργία των 

εταιρειϊν παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν (ESCOs), ϊςτε να χρθματοδοτθκεί θ 

ανακαίνιςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν κτιρίων, για τθν επίτευξθ υψθλότερθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ι μεγαλφτερθσ διείςδυςθσ ΑΠΕ. 

Δεδομζνου ότι το φνταγμα παρζχει ςτισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ αυτονομία ςε 

κζματα ενζργειασ και περιβάλλοντοσ, ςυχνά προκφπτουν ςυγκροφςεισ μεταξφ εκνικϊν και 

τοπικϊν ςυμφερόντων, παραλφοντασ ζτςι τθν υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου. Ζνα πλαίςιο για τθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν και των τοπικϊν κοινοτιτων ςτισ αποφάςεισ ςχετικά με τα 

προγράμματα ενζργειασ και περιβάλλοντοσ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για τθν υλοποίθςθ 

των ςχεδίων. Οι διαφανείσ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ των ενδιαφερομζνων ςε τοπικό 

επίπεδο και οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται ςυχνότερα για να 

διευκολφνονται οι πολίτεσ ςτθν κατανόθςθ των πραγματικϊν κινδφνων, του τοπικοφ 

κόςτουσ και των οφελϊν μιασ ενεργειακισ τεχνολογίασ ι ζργου. 

4.1.4 DDPP ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο 

το πλαίςιο του DDPP ςτο Θ.Β., το Ενεργειακό Λνςτιτοφτο UCL ζχει αναπτφξει αρκετά 

ςενάρια για τθν ενζργεια και το περιβάλλον για το 2050 (Deep Decarbonization Pathways 

Project, 2015e). τόχοσ του ινςτιτοφτου είναι θ δθμιουργία ενόσ βιϊςιμου ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ, που κα επιφζρει πολλαπλζσ προοπτικζσ για τθν παρατιρθςθ, ανάλυςθ, 

μοντελοποίθςθ και ερμθνεία τθσ χριςθσ ενζργειασ και των ςυςτθμάτων ενζργειασ. 

Από τα ςενάρια που ζχουν αναπτυχκεί, ζχουν μελετθκεί διάφορα εμπόδια και οφζλθ. Σρία 

ςενάρια ζχουν ξεχωρίςει και επικεντρϊνονται ςε διαφορετικοφσ τομείσ για τθν επίτευξθ 

των εκνικϊν μακροπρόκεςμων ςτόχων, όπωσ παρουςιάηεται πιο κάτω: 

1. ενάριο «Ανκρακικι ουδετερότθτα & επζκταςθ» (D-EXP) 

α. Βραχυπρόκεςμοσ αποκλειςμόσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα από τον 

ενεργειακό τομζα που βαςίηεται ςε ζνα ςυνδυαςμό τεχνολογιϊν χαμθλϊν 

εκπομπϊν άνκρακα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αιολικισ και πυρθνικισ 

ενζργειασ, με αποτελεςματικά κίνθτρα πολιτικισ 

β. Λςχυρότεροσ ρόλοσ για τισ τεχνολογίεσ CCS μετά το 2030 που επιτρζπει τθν αφξθςθ 

των επιπζδων θλεκτροδότθςθσ ςτθν τελικι χριςθ και κακίςταται ο κεντρικόσ 

πυλϊνασ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςτθ ηιτθςθ 

τελικισ χριςθσ 

γ. Εκτεταμζνθ ανάπτυξθ αντλιϊν κερμότθτασ ςτα κτίρια, με αποτζλεςμα τθν 

αντικατάςταςθ του φυςικοφ αερίου ωσ κφρια παροχι κερμότθτασ 

δ. Θ θλεκτροδότθςθ των ελαφρϊν οχθμάτων (LDV) αυξάνεται ςτισ μεταφορζσ ςτθ 

δεκαετία του 2030 με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ τθσ αγοράσ, με 

αποτζλεςμα τα υβριδικά (PHEV) και τα θλεκτρικά (BEV) οχιματα να κυριαρχοφν 

ςτθ δεκαετία του 2040 

2. ενάριο «Πολυδιάςτατθ μετάβαςθ» (M-VEC) 
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α. Μικρότερθ εξάρτθςθ από τθν θλεκτροδότθςθ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν λόγω 

τθσ περιοριςμζνθσ ανάπτυξθσ βαςικϊν τεχνολογιϊν παραγωγισ ενζργειασ με 

χαμθλζσ εκπομπζσ, ςυγκεκριμζνα των πυρθνικϊν και των τεχνολογιϊν CCS 

β. Θ ιςχφσ εγκατάςταςθσ μονάδων αιολικισ ενζργειασ είναι μεγαλφτερθ από αυτι 

του D-EXP, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται μεγαλφτερεσ προκλιςεισ για τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ 

γ. Σο ςφςτθμα παραγωγισ είναι μεγαλφτερο από άποψθ ιςχφοσ εγκατάςταςθσ 

παρόλο που θ θλεκτροδότθςθ είναι χαμθλότερθ 

δ. Άλλοι ενεργειακοί φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του υδρογόνου και τθσ 

βιοενζργειασ, διαδραματίηουν πολφ μεγαλφτερο ρόλο ςτθν απαλλαγι του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ από εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

μακροπρόκεςμα 

3. ενάριο «Μειωμζνθ ηιτθςθ» (R-DEM) 

α. Θ μείωςθ εκπομπϊν ςτθν προμικεια μπορεί να μετριάηεται με τισ δράςεισ για τθ 

μείωςθ τθσ ηιτθςθσ 

β. Οι ιςχυρότερεσ προςπάκειεσ επικεντρϊνονται ςτθν αναβάκμιςθ και ανακαίνιςθ 

των κτιρίων 

γ. Επιπλζον προςπάκειεσ επικεντρϊνονται ςτθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για επιβατικζσ 

μεταφορζσ, κακϊσ οι κυβερνιςεισ και οι τοπικζσ αρχζσ ενκαρρφνουν τα 

χαμθλότερα επίπεδα χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων μζςω ιςχυρότερων 

φορολογικϊν κινιτρων και τοπικϊν μζτρων 

δ. Παράλλθλεσ προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν 

άνκρακα 

Θ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά καφςιμο για τα 3 ςενάρια με 

χρονικό ορίηοντα το 2030 και το 2050 παρουςιάηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

Παρατθρείται εδϊ ότι: 

 Σα πετρελαιοειδι και ο άνκρακασ κατζχουν μερίδιο 16-19% ςτθν τελικι χριςθ το 2050, 

ενϊ τα αντίςτοιχα ποςοςτά για το 2010 και το 2030 είναι 45% και 36%. 

 Σο φυςικό αζριο αποτελεί το καφςιμο μετάβαςθσ, αφοφ είναι πιο αποδοτικό από τα 

άλλα ορυκτά καφςιμα και με λιγότερεσ εκπομπζσ ρφπων. 

 Θ θλεκτρικι ενζργεια ςτθν τελικι χριςθ το 2050 αποτελεί το 30-40% τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ, επιςθμαίνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ θλεκτροδότθςθσ, κυρίωσ ςτον οικιακό 

τομζα και ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

 Θ χριςθ βιομάηασ, βιοκαυςίμων και ΑΠΕ αυξάνεται ελαφρϊσ με τα μεγαλφτερα 

ποςοςτά να εμφανίηονται ςτο ςενάριο «Πολυδιάςτατθ μετάβαςθ» 

 Τπάρχει μεγάλθ διείςδυςθ ςυνκετικϊν καυςίμων και υδρογόνου, τα οποία αποτελοφν 

νζεσ τεχνολογίεσ και ςτθρίηονται ςτθν καινοτομία. 

 Θ ανάπτυξθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ ςτον κτιριακό τομζα κρίνεται αναγκαία. 

 Θ ενεργειακι κατανάλωςθ το 2050 παρουςιάηει μείωςθ 17-23% ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ 

του 2010. Παρόλο που θ μείωςθ αυτι είναι ςθμαντικι, πολλά υποςχόμενθ φαίνεται να 

είναι θ αντικατάςταςθ καυςίμων υψθλϊν εκπομπϊν με άλλα πιο «κακαρά» καφςιμα. 
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Εικόνα 4-5: Εκτιμιςεισ ςτα 3 ςενάρια του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν τελικι ενεργειακι 

κατανάλωςθ, ανά πθγι ενζργειασ, ςε PJ 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015e 

Θ ανάγκθ για μεταρρυκμίςεισ ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ είναι εμφανισ. Σα μεγάλα 

ποςά θλεκτρικισ ενζργειασ που απαιτοφνται για τελικι χριςθ κα πρζπει αν παράγονται με 

μθδαμινά ποςοςτά εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου το 2050. Θ μετάβαςθ αυτι κα είναι 

προςιτι με τισ εξισ ενζργειεσ: 

 Απαλλαγι από ορυκτά καφςιμα το ζωσ το 2050 με μικρά ποςοςτά φυςικοφ αερίου να 

παραμζνουν ςτο ςφςτθμα παραγωγισ ενζργειασ. Σο φυςικό αζριο διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν αντικατάςταςθ του άνκρακα μζχρι το 2030. 

 θμαντικι ανάπτυξθ τεχνολογιϊν CCS μετά το 2030. 

 Αφξθςθ του μεριδίου τθσ παραγωγισ από πυρθνικι ενζργεια.  

 Μεγαλφτερθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο δίκτυο και κυρίωσ τθσ αιολικισ ενζργειασ (χερςαίεσ 

και υπεράκτιεσ μονάδεσ) 

Οι εκτιμιςεισ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ανά καφςιμο και για τα 3 ςενάρια 

φαίνονται ςτο πιο κάτω γράφθμα. φμφωνα με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ ςε όλα τα ςενάρια για 

τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά τομζα, παρατθροφμε ότι τα μερίδια τισ 

βιομθχανίασ και των υπθρεςιϊν παραμζνουν ςτακερά για όλθ τθ χρονικι περίοδο, ςε 

αντίκεςθ με τα μερίδια του οικιακοφ τομζα και των μεταφορϊν όπου παρουςιάηεται 

τεράςτια αφξθςθ. Αυτό οφείλεται κυρίων ςτθν υποκατάςταςθ των καυςίμων από θλεκτρικι 

ενζργεια για κζρμανςθ ςτισ οικίεσ, ςτθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ υβριδικϊν και θλεκτρικϊν 

οχθμάτων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των μαηικϊν μζςων μεταφοράσ και των υποδομϊν 

τουσ. 
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Εικόνα 4-6: Προβλζψεισ ςτα 3 ςενάρια του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτθ χρονικι περίοδο 2010-2050, ανά πθγι ενζργειασ (πάνω) και ανά τομζα κατανάλωςθσ 
(κάτω), ςε TWh. 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015e 

4.1.5 υμπεράςματα και πορίςματα από το πρόγραμμα DDPP 

Θ ανάπτυξθ μακροπρόκεςμων ςχεδιαςμϊν υπό τθν αιγίδα προγραμμάτων παρόμοιων με 

το DDPP (Deep Decarbonization Pathways Project, 2015f), μπορεί να βοθκιςει: 

1. τθ δθμιουργία μιασ πορείασ ανάπτυξθσ ςυμβατισ, τόςο με τισ εκνικζσ ανάγκεσ, όςο 

και με τουσ παγκόςμιουσ περιοριςμοφσ για το κλίμα, υιοκετϊντασ κοινά ςθμεία 

αναφοράσ και με αναπαράςταςθ των βαςικϊν μεταβλθτϊν που ςυμβάλλουν ςτισ 

εκπομπζσ. 

2. τθν υποςτιριξθ για προςδιοριςμό των εκνικϊν δράςεων τθσ υπό μελζτθ χϊρασ προσ 

ζνα μζλλον με χαμθλζσ εκπομπζσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα διαφανζσ πρότυπο κοινισ 

αναφοράσ ανά τομζα, για τθ διάρκρωςθ μιασ ςυλλογικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ μζςω 

ςυγκρίςεων των διαφορετικϊν οραμάτων. 

3. τθν επιλογι των βραχυπρόκεςμων ενεργειϊν που απαιτοφνται για να 

μακροπρόκεςμα μεταςχθματιςτικζσ οδοφσ, με τθν υιοκζτθςθ μιασ προςζγγιςθ 

"backcasting" που ξεκινά από τον οριςμό ενόσ επικυμθτοφ μζλλοντοσ και εργάηεται 

προσ τα πίςω για να προςδιορίςει τισ πολιτικζσ και τισ δράςεισ που απαιτοφνται για 

τθν επίτευξθ του οράματοσ. 

4. τθν ανάπτυξθ διάφορων ςεναρίων χαμθλϊν εκπομπϊν με ανάλυςθ των επικείμενων 

προκλιςεων και ευκαιριϊν, βραχυπρόκεςμα, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα. 

5. τθ διαβεβαίωςθ ότι οι μεταςχθματιςμοί που κα εφαρμοςτοφν κα είναι ςυνεπείσ με 

τθν ικανοποίθςθ των προτεραιοτιτων για εγχϊρια ανάπτυξθ, χρθςιμοποιϊντασ ειδικά 

εργαλεία μοντελοποίθςθσ ανά χϊρα για τθ ςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ των εκνικϊν 

ςεναρίων. Μια ςυμπλθρωματικι προςζγγιςθ ςτθν εμπλοκι των ενδιαφερομζνων 
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μερϊν κατά το ςχεδιαςμό των ςεναρίων είναι απαραίτθτθ για τθ δθμιουργία 

μεγαλφτερου ποςοςτοφ ςυμμετοχισ από τουσ τοπικοφσ φορείσ. 

Από τθν ανάλυςθ των προτεραιοτιτων και των δράςεων των ςεναρίων που αναπτφχκθκαν 

ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο DDPP (Πίνακασ 8), παρατθροφμε τα εξισ: 

1. Σα ςενάρια που μοντελοποιικθκαν μποροφν να χωριςτοφν ςε κατθγορίεσ: ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ, ανκρακικισ ουδετερότθτασ, ποικιλομορφίασ ενεργειακϊν πθγϊν, 
υψθλισ διείςδυςθσ ΑΠΕ και μείωςθσ ηιτθςθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ. 

2. Σα ςενάρια που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία παρουςιάηουν αρκετζσ ομοιότθτεσ ωσ 
προσ τισ δράςεισ που κα εφαρμοςτοφν για τθν επίτευξθ των ςτόχων. υγκεκριμζνα: 
α. τα ςενάρια ενεργειακισ αποδοτικότθτασ: 

i. θμαντικι αφξθςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ 

ii. Μερικι αντικατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων ςτθν παραγωγι ενζργειασ 

iii. Ανάπτυξθ και διάδοςθ τεχνολογιϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

iv. Λςχυρζσ αναβακμίςεισ και ανακαινίςεισ ςτον κτιριακό τομζα 

v. Αντικατάςταςθ καυςίμων ςτθν τελικι χριςθ 

vi. Ειςαγωγι αντλιϊν κερμότθτασ και θλεκτρικϊν/υβριδικϊν οχθμάτων 

β. τα ςενάρια ανκρακικισ ουδετερότθτασ: 
i. θμαντικι αντικατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων και αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 

διείςδυςθσ ΑΠΕ και βιομάηασ ςτθν θλεκτροπαραγωγι 

ii. Πικανι χριςθ μονάδων με τεχνολογίεσ CCS 

iii. Ανάπτυξθ και διάδοςθ τεχνολογιϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

iv. Λςχυρζσ αναβακμίςεισ και ανακαινίςεισ ςτον κτιριακό τομζα 

v. Εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ ςε όλα τα κτίρια και αντικατάςταςθ 

οχθμάτων με ςυμβατικζσ μθχανζσ εξ ολοκλιρου με θλεκτρικά και υβριδικά 

οχιματα 

γ. τα ςενάρια με ποικιλομορφία πθγϊν ενζργειασ: 
i. Αντικατάςταςθ ςχεδόν εξ ολοκλιρου των ορυκτϊν καυςίμων ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι και τθν τελικι χριςθ 

ii. Πικανι χριςθ ςυνκετικϊν καυςίμων και ςτακμϊν παραγωγισ με CCS 

iii. Περαιτζρω διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτθν παραγωγι ενζργειασ 

iv. Γενικζσ δράςεισ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ με κερμικι αναβάκμιςθ 

των κτιρίων και ειςαγωγι αντλιϊν κερμότθτασ για κζρμανςθ 

v. Αφξθςθ θλεκτροκίνθςθσ ςτισ μεταφορζσ 

δ. τα ςενάρια με υψθλι διείςδυςθ ΑΠΕ: 
i. Αντικατάςταςθ ςχεδόν εξ ολοκλιρου των ορυκτϊν καυςίμων ςε 

θλεκτροπαραγωγι και τελικι χριςθ 

ii. Παράλλθλθ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ ΑΠΕ ςτθν παραγωγι ενζργειασ και 

βιομάηασ ςε ΘΚ 

iii. Χριςθ ςυνκετικϊν καυςίμων ι/και τεχνολογιϊν CCS 

iv. Γενικζσ δράςεισ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ με κερμικι αναβάκμιςθ 

των κτιρίων, ειςαγωγι αντλιϊν κερμότθτασ για κζρμανςθ και τεχνολογιϊν με 

υψθλι ενεργειακι απόδοςθ 

v. Ανάπτυξθ θλεκτροκίνθςθσ ςτισ μεταφορζσ 

ε. τα ςενάρια μειωμζνθσ ηιτθςθσ: 
i. Γενικζσ δράςθσ ςτθν παραγωγι ενζργειασ με διείςδυςθ ΑΠΕ και 

αντικατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων 
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ii. Λςχυρι ανάπτυξθ και εφαρμογι τεχνολογιϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

και αντλιϊν κερμότθτασ 

iii. Λςχυρζσ δράςεισ για αναβακμίςεισ και ανακαινίςεισ κτιρίων 

iv. Θλεκτροκίνθςθ ςτισ μεταφορζσ 

v. θμαντικζσ δράςεισ για αλλαγι ςυμπεριφορϊν από τουσ καταναλωτζσ 

υγκρίνοντασ τισ 4 αυτζσ χϊρεσ ωσ προσ το κλίμα (κλιματικι ηϊνθ, βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ 

και ψφξθσ) και ωσ προσ τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ τουσ, παρατθροφμε αρκετζσ 

ομοιότθτεσ. υγκεκριμζνα, ςτθ Γαλλία και τθ Γερμανία το κατά κεφαλιν ΑΕΠ κυμαίνεται ςε 

ίςα επίπεδα, με τισ μετριςεισ για τθν Αγγλία και τθν Λταλία να μθν παρεκκλίνουν κατά 

πολφ. Επίςθσ, θ Αγγλία, θ βόρεια Γαλλία και θ Γερμανία ανικουν ςτθν ίδια κλιματικι ηϊνθ 

και ζχουν περιςςότερεσ από 2000 βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ανά ζτοσ από μετριςεισ για τθ 

χρονικι περίοδο 2008 ζωσ 2017. τθν Λταλία παρατθροφνται διαφορετικζσ ενδείξεισ λόγω 

του μεςογειακοφ κλίματοσ. 

Θ τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ Γερμανία, τθ Γαλλία, τθν Λταλία και το Θνωμζνο 

Βαςίλειο ανιλκε το 2016 ςτα 216,5, 147,2, 133,7 και 115.9 Mtoe αντίςτοιχα. Θ υψθλότερθ 

ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθ Γερμανία οφείλεται ςθμαντικά ςτο μεγαλφτερο πλθκυςμό τθσ 

χϊρασ, αφοφ οι πλθκυςμοί των άλλων τριϊν χωρϊν κυμαίνονται ςτα ίδια περίπου επίπεδα. 

Θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά μερίδιο καυςίμου για τισ χϊρεσ αυτζσ φαίνεται ςτο πιο 

κάτω διάγραμμα, με βάςθ τισ μετριςεισ τθσ Eurostat για το 2016. Κυριότερεσ πθγζσ 

κατανάλωςθσ αποτελοφν τα πετρελαιοειδι και το φυςικό αζριο, τα οποία κυριαρχοφν ςτον 

κτιριακό τομζα για κζρμανςθ, κακϊσ και ςτισ μεταφορζσ, τόςο τισ ιδιωτικζσ όςο και τισ 

δθμόςιεσ. Επίςθσ, θ θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνεται, παράγεται ςε μεγάλα ποςοςτά 

ςτθ Γερμανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο από καφςιμα με υψθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα, όπωσ άνκρακα και πετρελαιοειδι. 

 
Εικόνα 4-7: Μερίδια μορφϊν ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ για τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ του DDPP το 

2016 

Πθγι: Eurostat, 2017b 
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Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ςθμαντικό πυλϊνα για τθ μετάβαςθ ςε μια κοινωνία χαμθλϊν 

εκπομπϊν άνκρακα αποτελεί θ θλεκτροδότθςθ ςτθν τελικι χριςθ, με τθν θλεκτροκίνθςθ 

ςτισ μεταφορζσ, κακϊσ και τθν εφαρμογι αντλιϊν κερμότθτασ για αντικατάςταςθ των 

ορυκτϊν καυςίμων και πετρελαιοειδϊν. Παράλλθλα, τα υψθλά ποςοςτά θλεκτρικισ 

ενζργειασ που κα απαιτοφνται ςτο μζλλον για τθν τελικι κατανάλωςθ, κα πρζπει να 

παράγονται από καφςιμα/πθγζσ με χαμθλζσ ι μθδενικζσ εκπομπζσ, όπωσ ΑΠΕ, βιομάηα και 

πυρθνικι ενζργεια. Θ κερμικι αναβάκμιςθ των κτιρίων κακϊσ και θ ανάπτυξθ τεχνολογιϊν 

υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ κα βοθκιςουν περαιτζρω ςτθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν 

τελικι χριςθ. 
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Πίνακασ 8: υνοπτικι παρουςίαςθ των δράςεων ανά τομζα προτεραιότθτασ για τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο 
Deep Decarbonization Pathways Project 

  Γαλλία Γερμανία Ιταλία Θνωμζνο Βαςίλειο 
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Σομείσ προτεραιότθτασ και δράςεισ ↓ 

Παραγωγι ενζργειασ & θλεκτροδότθςθ   

Αφξθςθ εγχϊριασ παραγωγισ ΑΠΕ +++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Αντικατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων ςτθν θλεκτροπαραγωγι ++ +++ ++ +++ +++ +++ + + ++ +++ ++ 

Χριςθ βιομάηασ ςε μονάδεσ ςυμπαραγωγισ + + ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ + 

Περαιτζρω ανάπτυξθ μονάδων πυρθνικισ ενζργειασ + ++ 
      

+++ + ++ 

Χριςθ ςυνκετικϊν καυςίμων + + 
 

++ + 
   

+ + + 

Γεωλογικι αποκικευςθ άνκρακα (CCS) + + 
  

+ +++ ++ + +++ + ++ 

Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 
 

Σεχνολογίεσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Ανακαινίςεισ και αναβακμίςεισ ςτο κτιριακό τομζα +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Αντλίεσ κερμότθτασ, θλεκτρικά και υβριδικά οχιματα ++ ++ + ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ 

Αντικατάςταςθ καυςίμων ςτθν τελικι χριςθ +++ +++ + +++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ 

Αλλαγι ςυμπεριφορϊν ςτθν τελικι χριςθ ++ + 
  

++ + + ++ + ++ +++ 

Πθγι: Deep Decarbonization Pathways Project, 2015f 

θμείωςθ:  
+ Μερικι δράςθ 
++ Μζτρια δράςθ 
+++ Λςχυρι δράςθ 
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4.2 Low-Carbon Societies Research Network (LCS-RNet) 

Σο LCS-RNet αποτελεί μια πρακτικι πλατφόρμα ερευνθτϊν και ερευνθτικϊν οργανιςμϊν 

που ςυμβάλλουν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων των χωρϊν για χαμθλζσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα (www.lcs-rnet.org). 

Μζςω τθσ πλατφόρμασ αυτισ υποςτθρίηεται και ενκαρρφνεται θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

και θ εκελοντικι ςυνεργαςία μεταξφ των ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, ειδικά ςτον τομζα τθσ 

ζρευνασ για κοινωνίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν (LCS). Σο LCS-RNet διευκολφνει επίςθσ τισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ερευνθτϊν και διαφόρων ενδιαφερομζνων και παραδίδει τα 

ευριματά του ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για να βοθκιςουν ςτθ χάραξθ πολιτικϊν κατά τθ 

μετάβαςθ ςε LCS. 

το πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και του διαλόγου, διεξάγονται ετιςιεσ 

ςυναντιςεισ ςε διεκνζσ επίπεδο για τθ ςυηιτθςθ περί των προκλιςεων, τθσ αντιμετϊπιςισ 

τουσ, αλλά και τθσ ανάπτυξθσ νζων πολιτικϊν και μζτρων. 

Τπάρχει μια ςχεδόν κακολικι ςυμφωνία ανά το παγκόςμιο ςχετικά με τον επείγοντα 

χαρακτιρα τθσ λιψθσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Με τον 

προχπολογιςμό για τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου να αρκεί για 30 χρόνια, ο ςτόχοσ 

μθδενικϊν εκπομπϊν ζωσ το 2050 αναγνωρίηεται ωσ απαραίτθτοσ για τθν επίτευξθ τθσ 

ςυγκράτθςθσ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ κάτω από τουσ 2℃. Θ ςτοχευόμενθ 

διαδικαςία μετάβαςθσ πρζπει να ανακζςει ενεργοφσ ρόλουσ ςε όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των φορζων του ιδιωτικοφ τομζα. το πλαίςιο τθσ 8θσ ετιςιασ 

ςυνάντθςθσ του προγράμματοσ που πραγματοποιικθκε το 2016, ζχουν αναγνωριςτεί τα 

πιο κάτω ςθμαντικά ςτοιχεία που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα των 

μακροπρόκεςμων ςχεδίων για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (LCS-RNet, 

2016). 

4.2.1 Θ ςυνειςφορά των κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων και των πολιτϊν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

Σο επίπεδο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςε περιφζρειεσ, πόλεισ και διμουσ, προςφζρει 

ενδιαφζρουςεσ προχποκζςεισ για bottom-up και ςυνεργατικζσ προςεγγίςεισ μετάβαςθσ. Οι 

δράςεισ για μείωςθ των εκπομπϊν ςε ςυνδυαςμό με τα μζτρα προςαρμογισ ςτθν 

κλιματικι αλλαγι παρζχει μια ποικιλία οφελϊν όπωσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, μείωςθ των 

ακραίων καιρικϊν φαινομζνων και αναβάκμιςθ των αςτικϊν περιοχϊν. 

Πολλαπλοί ενδιαφερόμενοι φορείσ κα διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν άμεςθ 

ςυμβολι και ςτθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθ μείωςθ των εκπομπϊν άνκρακα και 

τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Θ δζςμευςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν να ςυνεργαςτοφν ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ κοινωνιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα είναι 

ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία τουσ. Οι κυβερνιςεισ ζχουν τριπλό ρόλο ςτο 

πλαίςιο αυτό. χεδιάηουν και εφαρμόηουν τισ ςωςτζσ πολιτικζσ, δρομολογοφν και 

ςυντονίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυνεργαςίασ και διαχειρίηονται τισ αρχικζσ επενδφςεισ που με 

τθ ςειρά τουσ ενκαρρφνουν τισ επενδφςεισ του ιδιωτικοφ τομζα ςε πολφ μεγαλφτερθ 

κλίμακα. 
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Σόςο θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ όςο και θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ απαιτοφνται για τθν 

επίτευξθ δραςτικισ και μόνιμθσ μείωςθσ των εκπομπϊν που αντιςτοιχεί ςτον ςτόχο των 

1,5℃. Θ αλλαγι ςυμπεριφοράσ κα μποροφςε να ενιςχφςει και να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ 

τεχνολογίασ. Δεδομζνου ότι θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ είναι απαραίτθτθ, οι κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ κακϊσ και οι τεχνολογικζσ γνϊςεισ κα διαδραματίςουν βαςικό ρόλο ςτθν 

αξιολόγθςθ των επιλογϊν και ςτθν εξεφρεςθ λφςεων για τον μεταςχθματιςμό των 

ςυςτθμάτων προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ κλιματικι αλλαγι. Οι καινοτομίεσ που 

κακιςτοφν δυνατι τθν εκκετικι ανζλιξθ τθσ τεχνολογίασ είναι κρίςιμεσ για τθν επίτευξθ των 

φιλόδοξων ςτόχων τθσ ανκρακικισ ουδετερότθτασ. Οριςμζνεσ ςυνεχιηόμενεσ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ δείχνουν αρχικζσ τάςεισ προσ τζτοιεσ μθ γραμμικζσ αλλαγζσ, όπωσ οι 

τεχνολογίεσ θλεκτρικϊν οχθμάτων και μπαταριϊν. 

4.2.2 Ο ρόλοσ των ςεναρίων και των εργαλείων μοντελοποίθςθσ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων για χάραξθ πολιτικισ 

Σα ςενάρια/μοντζλα είναι τόςο ποςοτικά εργαλεία για τθν υποςτιριξθ αποφάςεων, όςο 

και εργαλεία επικοινωνίασ με τουσ ενδιαφερόμενουσ. Ωσ εργαλεία επικοινωνίασ, 

προορίηονται να δείξουν πικανά μελλοντικά γεγονότα, να αυξιςουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

και τον διάλογο ςε πολλαπλά επίπεδα και ζτςι να διευκολφνουν τθ διαφάνεια και τθ 

ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτϊν, και τθν 

κινθτοποίθςθ για μετάβαςθ ςε κοινωνίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Ωσ 

εκ τοφτου, ζνασ ςθμαντικόσ μεταςχθματιςτικόσ ρόλοσ των ςεναρίων είναι να καταςτιςουν 

δυνατζσ ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ ςτθν αναηιτθςθ, επιλογι και εφαρμογι λφςεων για τον 

μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε ςυνδυαςμό με περαιτζρω ςτόχουσ. Θ απαιτοφμενθ 

ςτρατθγικι πρόβλεψθ μπορεί να προκφψει από τθν προετοιμαςία πικανϊν μελλοντικϊν 

αποτελεςμάτων με ανάλυςθ των πικανϊν τάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςθμερινϊν 

μζτρων και δράςεων, και των ςυνεπειϊν των εναλλακτικϊν ενεργειϊν. Σα μακροπρόκεςμα 

ςενάρια και τα μοντζλα παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ χάραξθ πολιτικισ.  

Εκτόσ από τισ περαιτζρω βελτιϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ ςεναρίων και ςτισ μοντελοποιιςεισ, οι 

υπάρχουςεσ προςπάκειεσ, πολιτικζσ και αποτελζςματα πρζπει αρχικά να κοινοποιοφνται 

και να είναι προςβάςιμα από πολλοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ και πολίτεσ, ϊςτε να 

ενιςχυκεί το επίπεδο και το βάκοσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των ενδιαφερόμενων 

μερϊν όςον αφορά τθ μετάβαςθ ςε μια κοινωνία μθδενικϊν εκπομπϊν. 

Θ μετάβαςθ αυτι, μπορεί να ξεκινιςει από μικρά, πιλοτικά ςχζδια με εκτεταμζνθ 

αξιολόγθςθ κινδφνων και διαφάνεια ςτουσ κοινοφσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ. Θ 

ερευνθτικι κοινότθτα και οι διεκνείσ διαπραγματεφςεισ και ςυηθτιςεισ παραμζνουν βαςικά 

μζςα για τθν ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν, ποριςμάτων και διδαγμάτων με άλλουσ 

φορείσ. Θ προςφυγι τθσ κλιματικισ πολιτικισ ςε μθ κρατικοφσ φορείσ για τθν ζναρξθ 

δραςτθριοτιτων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

4.2.3 υμβολι των χρθματοοικονομικϊν μθχανιςμϊν και των επενδφςεων ςτθ 

μείωςθ των εκπομπϊν 

Μολονότι οι εκνικά κακοριςμζνεσ προςπάκειεσ, θ αγορά άνκρακα και οι μθχανιςμοί 

τιμολόγθςθσ δεν μποροφν να επιτφχουν τον ςτόχο των 2℃, θ κετικι τιμολόγθςθ τθσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με βάςθ τθν αναγνϊριςθ από τθν COP21 

τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και περιβαλλοντικισ αξίασ των δράςεων αντιμετϊπιςθσ, κα 
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μποροφςε να οδθγιςει ςε ταχφτερεσ και ςτοχοκετθμζνεσ επενδφςεισ και δράςεισ. Σα ζςοδα 

από τθν τιμολόγθςθ των εκπομπϊν κα μποροφςαν να χρθματοδοτιςουν τθν ανάπτυξθ 

υποδομϊν και τεχνολογιϊν, ιδίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. 

Οι επενδφςεισ ςτον τεχνολογικό μεταςχθματιςμό είναι ζνα από τα πολλά αποτελεςματικά 

μζςα, όπου θ δθμόςια πολιτικι πρζπει να διαδραματίςει βαςικό ρόλο. Θ ςφνδεςθ των 

αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα με τθ χρθματοδότθςθ είναι 

ηωτικισ ςθμαςίασ για να δοκεί θ δυνατότθτα ςτθ δθμόςια πολιτικι να διαδραματίςει 

καταλυτικό ρόλο για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων ςτον μεταςχθματιςμό των τεχνολογιϊν 

προσ τθν κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

4.2.4 Αλλθλεπίδραςθ των δράςεων αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των 

ςτόχων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

Από τισ μελζτεσ του προγράμματοσ DDPP, υποδθλϊνεται ότι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ 

για να επιτευχκεί ςυνζργεια μεταξφ των ςτόχων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (SDGs) και των 

κοινωνιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (LCSs) είναι θ υιοκζτθςθ μιασ 

ευζλικτθσ μεκοδολογίασ που διευκολφνει τθν ενεργι ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν 

χωρϊν, διατυπϊνει ςτόχουσ που να αντικατοπτρίηουν τόςο τον μετριαςμό του κλίματοσ 

όςο και τουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, μεκόδων που αντικατοπτρίηουν πολλαπλζσ 

εγχϊριεσ αναπτυξιακζσ ανθςυχίεσ για κάκε χϊρα και χρθςιμοποιοφν κοινά πρότυπα για τθν 

υποβολι εκκζςεων και τθν αποτελεςματικι επικοινωνία. Οι διεκνείσ ςυνεργατικζσ 

πλατφόρμεσ όπωσ το DDPP και το LCS-RNet που εξετάηουν το μετριαςμό του κλίματοσ ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ εκνικοφσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ ςε μοντζλα bottom-up, κα 

μποροφςαν να λειτουργιςουν ωσ γζφυρα μεταξφ των εκνικϊν και παγκόςμιων ερευνϊν και 

πολιτικϊν δράςθσ. Τπάρχει ανάγκθ να ενιςχυκοφν περαιτζρω και να διαδοκοφν 

πλατφόρμεσ όπωσ το DDPP και το LCS-RNet, τα οποία να αντικατοπτρίηουν τόςο τουσ 

ςτόχουσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ όςο και τουσ ςτόχουσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα, ανάλογα με τισ προτεραιότθτεσ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, και 

να υιοκετιςουν μια ευζλικτθ διαδικαςία που διευκολφνει τθν ςυνεργαςία μεταξφ των 

ερευνθτϊν και των υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ. 
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5 Εκνικόσ μακροπρόκεςμοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ 
ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ 

το πλαίςιο των απαραίτθτων μειϊςεων από τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςυνολικά, θ ΕΕ ζχει 

δεςμευτεί να μειϊςει ζωσ το 2050 τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςε ποςοςτό 80-

95% των επιπζδων του 1990. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προχϊρθςε το 2012 ςτθ δθμοςίευςθ 

του «Χάρτθ Πορείασ για τθν ενζργεια για το 2050» όπου αναλφκθκαν ςυνοπτικά οι 

προκλιςεισ και οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτθ μετάβαςθ προσ μια κοινωνία 

χαμθλϊν εκπομπϊν με τθ ςυμβολι όλων των χωρϊν (Roadmap2050, 2010). 

Τπό τθ βλζψθ αυτι, και με τουσ ενδιάμεςουσ ςτόχουσ και δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ για το 2020 και 

το 2030, θ πλειοψθφία των κρατϊν-μελϊν τθσ ζχει αναγνωρίςει τθν ανάγκθ για άμεςθ 

δράςθ. Πολλζσ από τισ χϊρεσ ζχουν λάβει δραςτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, κζτοντασ ακόμθ πιο φιλόδοξουσ εκνικοφσ ςτόχουσ από αυτοφσ τθσ ΕΕ 

για τα ενδιάμεςα ζτθ. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του 2050 για ανκρακικι ουδετερότθτα, 

θ μζκοδοσ του «backcasting» φαίνεται να αποτελεί τθν καλφτερθ προςζγγιςθ για τον 

αποτελεςματικό ενεργειακό ςχεδιαςμό. Κατά τθν ανάπτυξθ των διαφόρων ςεναρίων από 

τα εκνικά ερευνθτικά κζντρα κακϊσ και άλλουσ οργανιςμοφσ, προτείνονται διάφοροι 

ςτόχοι που κα αντιπροςωπεφουν το ενεργειακό ςφςτθμα μίασ χϊρασ, με κοινό ςτόχο το 

ποςοςτό μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Ακολοφκωσ, πραγματοποιείται 

θ μζκοδοσ «backcasting», με τθν οποία με βάςθ τα επικυμθτά αποτελζςματα 

αναγνωρίηονται μζτρα και πολιτικζσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν για τθν ςφνδεςθ του 

επικυμθτοφ μζλλοντοσ με το παρόν, αναλφοντασ ταυτόχρονα τισ διάφορεσ προκλιςεισ και 

επιπτϊςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

5.1 Βζλγιο 

Για το μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ, το ινςτιτοφτο CLIMACT ςε 

ςυνεργαςία με τον ανεξάρτθτο ερευνθτικό οργανιςμό για τθν αειφόρο ανάπτυξθ VITO, 

ανζπτυξε το 2013 μία μελζτθ ςεναρίων για το ενεργειακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ για το 2050 

(CLIMACT, 2013). τα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ αναπτφχκθκαν 6 ςενάρια: 

1. ενάριο αναφοράσ: Περιλαμβάνει τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ και υποκζτει ότι οι 

παράμετροι αναπτφςςονται με τον ίδιο ρυκμό για τθ χρονικι περίοδο μετά το 2020. 

2. «Πυρινασ»: Επιτυγχάνει μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 80%, 

κινθτοποιϊντασ δράςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ, ςυνεπάγεται ςθμαντικζσ προςπάκειεσ, 

και απαιτεί μεγάλεσ χρθματοοικονομικζσ επενδφςεισ και ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ. 

3. «Αλλαγι ςυμπεριφοράσ»: Επιτυγχάνει μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

κατά 80%. Αναλφει τισ ςυνζπειεσ μιασ μετάβαςθσ με ςθμαντικι εςτίαςθ ςτθ 

ςυμπεριφορά, τισ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ και τισ αλλαγζσ τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ 

όπωσ θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτισ μεταφορζσ και το χαμθλότερο επίπεδο κζρμανςθσ και 

ψφξθσ ςε ςπίτια. 

4. «Σεχνολογικι ανάπτυξθ»: Επιτυγχάνει μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

κατά 80%. Εςτιάηεται κυρίωσ ςτθ μετάβαςθ μζςω τεχνολογικϊν εξελίξεων. Με 

χαμθλότερεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά, είναι απαραίτθτο να αυξθκεί θ χριςθ 
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καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν επίτευξθ των επιπζδων μείωςθσ. Θ ηιτθςθ ενζργειασ 

είναι υψθλότερθ και απαιτεί μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τεχνολογιϊν εφοδιαςμοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γεωλογικισ αποκικευςθσ άνκρακα (CCS). 

5. «Μείωςθ εκπομπϊν 95%»: Αντικατοπτρίηει τθν υψθλότερθ φιλοδοξία ςτθ μείωςθ των 

εκπομπϊν. Απαιτεί ςθμαντικζσ προςπάκειεσ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

και όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ κοινωνίασ, κακϊσ οι αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ πρζπει 

να ςυνδυάηονται με βαριζσ τεχνικζσ μειϊςεισ των εκπομπϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ CCS. 

6. «Ενςωμάτωςθ ΕΕ»: Βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι ιςχυρά αναπτυγμζνα και ότι οι ευρωπαϊκζσ αγορζσ ενζργειασ είναι 

ιδιαίτερα ενοποιθμζνεσ. Χαρακτθρίηεται από ζνα ενεργειακό ςφςτθμα βαςιςμζνο 

κυρίωσ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ςε μικρι ποςότθτα ορυκτϊν καυςίμων. 

Αυτζσ οι υποκζςεισ οδθγοφν ςτθν υψθλότερθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, μζςω 

υψθλότερου επιπζδου θλεκτροκίνθςθσ και ελαφρϊσ υψθλότερθσ ανάπτυξθσ όλων των 

ΑΠΕ. Οι μειϊςεισ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου είναι περίπου 87%. 

Οι κφριεσ υποκζςεισ για όλα τα ςενάρια είναι θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά 16% το 2050 

ςε ςχζςθ με το 2010, και αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτον αρικμό των νοικοκυριϊν κατά 39% ςτο 

2050. 

5.1.1 Ποςοτικι ςφγκριςθ των ςεναρίων 

Σα ςενάρια «Μείωςθ εκπομπϊν 95%» και «Ενςωμάτωςθ ΕΕ» δεν μελετϊνται κακϊσ το 

ετιςιο κόςτοσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ υπό αυτά τα ςενάριο είναι πολφ υψθλό, και 

ζτςι μειονεκτοφν ωσ προσ τισ υπόλοιπεσ μεταβάςεισ. 

5.1.1.1 Εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

Οι επικυμθτοί ςτόχοι μείωςθσ ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου για όλα τα ςενάρια 

κακϊσ και για τον κάκε τομζα ξεχωριςτά, για τθ χρονικι περίοδο 1990-2050, φαίνονται 

ςτον πίνακα. 

Πίνακασ 9: Επικυμθτι μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτον εκνικό ςχεδιαςμό του 
Βελγίου, για τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν, ςυνολικά και ανά τομζα 

  ΤΝΟΛΙΚΑ 
Κτιριακόσ 

τομζασ 
Μεταφορζσ Βιομθχανία 

Παραγωγι 
ενζργειασ 

Γεωργία 

Αναφοράσ -13% -17% 18% -27% -6% -19% 

Πυρινασ -80% -87% -79% -82% -98% -46% 

Αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ 

-80% -98% -98% -67% -98% -52% 

Σεχνολογικι 
ανάπτυξθ 

-80% -99% -77% -86% -88% -38% 

Μείωςθ 
εκπομπϊν 95% 

-95% -100% -99% -107% -97% -52% 

Ενςωμάτωςθ ΕΕ -87% -100% -98% -89% -96% -52% 

Πθγι: CLIMACT, 2013 
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5.1.1.2 Τομζασ μεταφορϊν 

Σα δεδομζνα για τα 4 ςενάρια ςτισ μεταφορζσ, παρουςιάηονται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί. Για το ςενάριο τθσ Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ, τα μερίδια των οδικϊν μεταφορϊν, 

κακϊσ και τα ποςοςτά των τρόπων μεταφοράσ και θ απόδοςθ κα κυμαίνονται περίπου ςτα 

επίπεδα του ςεναρίου Πυρινασ.  

Γενικά παρατθροφμε ότι για τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων μειϊςεων ςτισ εκπομπζσ, 

απαραίτθτθ είναι θ ποικιλομορφία των μζτρων. τισ οδικζσ μεταφορζσ, χαρακτθριςτικι 

είναι θ ειςαγωγι και ανάπτυξθ των υβριδικϊν (PHEV) και θλεκτρικϊν (EV) οχθμάτων, με 

αντίςτοιχθ μείωςθ των οχθμάτων με μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ (ICE). Σο ποςοςτό 

διείςδυςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτισ οδικζσ μεταφορζσ φαίνεται να είναι αλλθλζνδετο με 

τθ κατανομι των μεριδίων των τρόπων μεταφοράσ. Με τουσ καταναλωτζσ να 

χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα ΜΜΜ και ενεργθτικά μζςα (περπάτθμα και ποδθλαςία) για 

τισ μετακινιςεισ τουσ, τόςο μειϊνεται θ ανάγκθ για απαλλαγι από τα οχιματα με μθχανζσ 

εςωτερικισ καφςθσ. H υψθλι ηιτθςθ ςε επιβατοχιλιόμετρα, μπορεί να αντιςτακμιςτεί είτε 

με τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ πιο «πράςινων» οχθμάτων και τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ ςτα 

οχιματα, είτε με τθν μετατόπιςθ από τισ οδικζσ μεταφορζσ ςε άλλουσ τρόπουσ μεταφοράσ.  

Πίνακασ 10: Εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ ςτον τομζα των μεταφορϊν του Βελγίου, για το ζτοσ 
2050, για τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν 

    Αναφοράσ Πυρινασ 
Αλλαγι 

ςυμπεριφοράσ 
Σεχνολογικι 

ανάπτυξθ 

Ηιτθςθ ςε επιβατοχιλιόμετρα (pkm) ςε 
ςχζςθ με το 2010 

+20% -10% -20% +8% 

Οδικζσ μεταφορζσ (%) 

PHEV 20 
80 

55 * 

EV 5 10 * 

ICE 75 20 35 * 

Σρόποι μεταφοράσ (%) 

Ελαφρά 
οχιματα 

77 66 55 * 

Λεωφορεία 13 20 20-26 * 

ιδθρόδρομοσ 7 10 10-13 * 

Περπάτθμα/ 
Ποδθλαςία 

3 4 4-6 * 

Απόδοςθ ςε ςχζςθ με 
το 2010 

ICE +30% +45% +40% +50% 

PHEV / EV +30% +50% +40-45% * 

Πθγι: CLIMACT, 2013 

5.1.1.3 Κτιριακόσ τομζασ 

Όλα τα ςενάρια που προβλζπουν μείωςθ των εκπομπϊν κατά 80% ςε ςχζςθ με το 1990, 

απαιτοφν αφξθςθ του ρυκμοφ ανακαίνιςθσ των υφιςτάμενων κτιρίων για τθ κερμικι 

αναβάκμιςι τουσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ, μετά το 2020 θ ενεργειακι 

κατανάλωςθ των νεόδμθτων κτιρίων δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 30 kWh/m2. το ςενάριο 

«Αλλαγι ςυμπεριφοράσ» απαιτοφνται ακόμθ πιο δραςτικά μζτρα, με τθν επιτρεπόμενθ 

ενεργειακι κατανάλωςθ να οριοκετείται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα (15 kWh/m2). Με τισ 

δράςεισ αυτζσ, θ ηιτθςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα για κζρμανςθ και ψφξθ μειϊνεται 
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κατά πολφ. Οι ανάγκεσ για κζρμανςθ των κτιρίων το 2050 κα καλφπτονται ςτθν πλειοψθφία 

με αντλίεσ κερμότθτασ και δίκτυα τθλεκζρμανςθσ. 

Πίνακασ 11: Εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ ςτον κτιριακό τομζα του Βελγίου, με χρονικό ορίηοντα 
το 2050, για τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν 

 
Αναφοράσ Πυρινασ 

Αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ 

Σεχνολογικι 
ανάπτυξθ 

Ενεργειακι κατανάλωςθ 
νεόδμθτων κτιρίων μετά το 2020 

(kWh/m
2
) 

30 30 15 30 

Ρυκμόσ ανακαίνιςθσ ανά ζτοσ 
(2020-2050) 

1% 2% 2.5% 1.5% 

Ανακαινιςμζνα κτίρια (2050) 40% 80% 100% 60% 

Ποςοςτιαία χριςθ αντλιϊν 
κερμότθτασ (2050) 

20 60 85 85 

Πθγι: CLIMACT, 2013 

5.1.1.4 Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

Για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, 

απαραίτθτθ κρίνεται θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ςτθν τελικι χριςθ. το ςενάριο «Αλλαγι 

ςυμπεριφοράσ» παρατθρείται θ μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, λόγω τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των καταναλωτϊν, τθσ χριςθσ αποδοτικότερων τεχνολογιϊν και τθσ 

μείωςθσ χριςθσ ενζργειασ από τουσ χριςτεσ. Με τθν ειςαγωγι των θλεκτρικϊν οχθμάτων 

και τθν αντικατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων ςτον κτιριακό τομζα με χριςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, θ ηιτθςθ ςτθν θλεκτροπαραγωγι κα αυξθκεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα 

ςθμερινά δεδομζνα. Για το λόγο αυτό, θ παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ για το 2050 κα 

πρζπει να κατζχει υψθλά ποςοςτά, όπωσ και θ παραγωγι από ςτακμοφσ ςυμπαραγωγισ με 

βιομάηα. ε κάποια ςενάρια, για τθν περαιτζρω μείωςθ των εκπομπϊν όταν τα υπόλοιπα 

μζτρα δεν αρκοφν, εξετάηεται και θ χριςθ τθσ γεωλογικισ αποκικευςθσ άνκρακα, θ οποία 

αποτελεί μία καινοτόμο τεχνολογία και βρίςκεται προσ το παρόν ςε πιλοτικό ςτάδιο. 

Πίνακασ 12: Εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ ςτον τομζα παραγωγισ και ηιτθςθσ ενζργειασ του 
Βελγίου, με χρονικό ορίηοντα το 2050, για τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν 

 
Αναφοράσ Πυρινασ 

Αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ 

Σεχνολογικι 
ανάπτυξθ 

Σελικι ενεργειακι κατανάλωςθ 
ςε ςχζςθ με το 2010 

+16% -38% -54% -26% 

Μερίδιο μεταβλθτϊν ΑΠΕ ςτθν 
θλεκτροπαραγωγι (%) 

30 50 45 42 

Χριςθ CCS (MtCO2) Όχι 9.4 Όχι 17.7 

Παραγωγι από βιομάηα (TWh) 69 98 107 99 

Πθγι: CLIMACT, 2013 

Θ απαραίτθτθ ιςχφσ εγκατάςταςθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ για το 2050 ςτο 

κάκε ςενάριο, παρουςιάηεται ςτα πιο κάτω διαγράμματα. 
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Εικόνα 5-1: Απαραίτθτθ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ μονάδων ΑΠΕ για το 2050 ςτα 4 ςενάρια για το Βζλγιο, 

ανά ςτακμό παραγωγισ, ςε GW 

Πθγι: CLIMACT, 2013 

5.1.2 υμπεράςματα 

Θ επίτευξθ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου τουλάχιςτον κατά 80% ςτο 

Βζλγιο είναι δυνατι, ωςτόςο αποτελεί μια πρόκλθςθ. Σα ςενάρια ςυνεπάγονται δραςτικζσ 

αλλαγζσ ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ κοινωνίασ και απαιτοφν ζνα ςαφζσ πολιτικό όραμα 

και ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο που κα επιτρζπει ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ να 

ςυμμετάςχουν ςτθ μετάβαςθ ςε μια κοινωνία με χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα. Θ μελζτθ δείχνει ότι οι μεγάλεσ επενδφςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ, ςτισ 

υποδομζσ, ςτθν ευελιξία, ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ςτισ διαςυνδζςεισ 

αντιςτακμίηονται από χαμθλότερα ζξοδα καυςίμων μακροπρόκεςμα. Κακιςτά ςαφζσ ότι θ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ παραμζνει κεντρικισ ςθμαςίασ και ότι θ 

μετάβαςθ μπορεί να καταςτεί δυνατι μζςω ζγκαιρων επενδφςεων, κζτοντασ το κζμα τθσ 

χρθματοδότθςθσ ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ. Οι οδθγίεσ που λαμβάνονται από άλλεσ 

περιφζρειεσ και χϊρεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, κακϊσ οι αποφάςεισ τουσ κα 

επθρεάςουν τθ διακεςιμότθτα πόρων, τισ τιμζσ και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ και επομζνωσ 

το πλαίςιο εντόσ του οποίου κα πραγματοποιθκεί θ μετάβαςθ ςε χαμθλζσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα. Σα διάφορα ςενάρια ςκοπεφουν να προςδιορίςουν και να 

ςκιαγραφιςουν τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και τισ κφριεσ επιπτϊςεισ. Τπογραμμίηουν επίςθσ 

τθν ανάγκθ για περαιτζρω εργαςία ςε ςυμπλθρωματικά κζματα όπωσ οι μακροοικονομικζσ 

επιπτϊςεισ, θ απαςχόλθςθ και θ κατάρτιςθ, θ ανταγωνιςτικότθτα, θ χρθματοδότθςθ και τα 

κοινά οφζλθ. Αυτό το ςυμπλθρωματικό ζργο κα είναι ςθμαντικό για να προςδιοριςτεί ποια 

πορεία προσ το 2050 είναι πιο επικυμθτι και εφικτι (CLIMACT, 2013). 
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5.2 Γερμανία 

το πλαίςιο του μακροπρόκεςμου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν Ευρϊπθ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Προςταςίασ τθσ 

Φφςθσ και Πυρθνικισ Αςφάλειασ τθσ Γερμανίασ δθμοςιοποίθςε το 2016 το «χζδιο για τθν 

Κλιματικι Αλλαγι για το 2050», το οποίο αναλφει τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ 

πολιτικισ τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ (BMUB, 2016). το ζγγραφο επιςθμαίνονται τα τρία 

επίπεδα δράςθσ ςτα οποία κυμαίνεται ο ςχεδιαςμόσ για το 2050 ωσ εξισ: 

1. Ανάπτυξθ κατευκυντιριων αρχϊν για τουσ επιμζρουσ τομείσ δράςθσ γα το 2050, με 

διάκεςθ πόρων ςτθν καινοτομία και με προςπάκειεσ για μεγιςτοποίθςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ. 

2. Ανάλυςθ και εξζταςθ κινδφνων και εμποδίων, κακϊσ και εξαρτιςεων μεταξφ των 

ενεργειακϊν τομζων. 

3. Τποςτιριξθ των ςτόχων για τα ενδιάμεςα ζτθ και κυρίωσ για το 2030 και 2040, με 

ορόςθμα και ςτρατθγικά μζτρα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και 

το οικονομικό κόςτοσ. 

5.2.1 τόχοι και μεκοδολογία 

Οι μακροπρόκεςμοι ςτόχοι που ζχουν τεκεί από τθ γερμανικι κυβζρνθςθ για τισ εκπομπζσ 

αερίων του κερμοκθπίου ςυμβαδίηουν με τουσ ςτόχουσ και τισ δεςμεφςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για ανκρακικι ουδετερότθτα το 2050. Ζχουν επίςθσ κακοριςτεί ςτόχοι για τα 

μερίδια των ΑΠΕ ςτθν τελικι χριςθ και τθν θλεκτροπαραγωγι, κακϊσ και ενδεικτικι 

μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν κατανάλωςθ, όπωσ φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακασ 13: Τφιςτάμενθ κατάςταςθ και εκτιμιςεισ για τθ χρονικι περίοδο 2020-2050 ςτουσ 
ενεργειακοφσ τομείσ τθσ Γερμανίασ, με βάςθ τθν προτεινόμενθ εκνικι ςτρατθγικι 

  2016 2020 2030 2040 2050 

Εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου  

Μείωςθ εκπομπϊν (1990) - 27.3% - 40% - 55% - 70% - 80-95% 

Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 
Ενζργειασ  

Μερίδιο ΑΠΕ ςτθν τελικι 
χριςθ 

14.8% 18% 30% 45% 60% 

Μερίδιο ΑΠΕ ςτθν 
θλεκτροπαραγωγι 

31.6% 35% 50% 65% 80% 

Ενεργειακι κατανάλωςθ 
και ηιτθςθ  

Κατανάλωςθ 
πρωτογενοφσ ενζργειασ 
(2008) 

- 6.5% - 20%     - 50% 

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (2008) 

- 3.6% - 10%     - 25% 

Ηιτθςθ πρωτογενοφσ 
ενζργειασ ςτον κτιριακό 
τομζα (2008) 

- 18.3%       - 80% 

Σελικι ενεργειακι 
κατανάλωςθ ςτισ 
μεταφορζσ (2005) 

+4.2% -10%     -40% 

Πθγι: BMWi, 2018 
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Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, ζχουν τεκεί 

ενδιάμεςοι ςτόχοι για το 2030 ανά τομζα, ϊςτε να γίνουν πιο ξεκάκαρα τα βάρθ των 

μζτρων που κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςτουσ επιμζρουσ τομείσ, και οι αντίςτοιχεσ 

μειϊςεισ ςτισ εκπομπζσ με ςθμείο αναφοράσ το 1990 παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο 

διάγραμμα. 

 
Εικόνα 5-2: Ποςοςτά εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτθ Γερμανία ανά τομζα το 2014 και 

ςτόχοι για το 2030 (1990=100%) 

Πθγι: BMUΒ, 2016 

Θ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει θ γερμανικι κυβζρνθςθ και οι αρμόδιεσ αρχζσ ςτθν 

ενεργειακι πολιτικι τθσ χϊρασ, βαςίηονται πρωταρχικά ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ (BMUΒ, 2016). Με τον τρόπο αυτό, άμεςο επακόλουκο αποτελεί θ μείωςθ τθσ 

ηιτθςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ ενζργειασ. Οι υπολειπόμενεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ 

κα πρζπει να καλφπτονται ωσ επί το πλείςτον είτε από άμεςθ χριςθ των ΑΠΕ ςτουσ 

διάφορουσ τομείσ κατανάλωςθσ, είτε από κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ κα παράγεται από ΑΠΕ. Θ χριςθ τθσ βιομάηασ και των βιοκαυςίμων μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθν απαλλαγι από εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςτισ αερομεταφορζσ, ςτθ 

ναυςιπλοΐα και ςε κάποιο ποςοςτό ςτθ βιομθχανία. Για τθν αντικατάςταςθ των ορυκτϊν 

καυςίμων ςτθν τελικι χριςθ, βαςικό ρόλο κα διαδραματίςει θ ςφηευξθ των διάφορων 

τομζων κατανάλωςθσ ενζργειασ με τον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ. Κφριο παράδειγμα 

ςτον κτιριακό τομζα αποτελεί θ αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

και ψφξθσ, τα οποία καταναλϊνουν πετρζλαιο ι φυςικό αζριο με ςυςτιματα που 

τροφοδοτοφνται από θλεκτρικι ενζργεια ι ΑΠΕ, όπωσ οι αντλίεσ κερμότθτασ και τα δίκτυα 

τθλεκζρμανςθσ. Επίςθσ, ςτον τομζα των μεταφορϊν ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των 

θλεκτροκίνθτων οχθμάτων (υβριδικά και θλεκτρικά) για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ ορυκτϊν 

καυςίμων και τθ ςφηευξθ των τομζων. 
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5.2.2 Οργάνωςθ και διοίκθςθ 

Σα επιλεγμζνα ςτρατθγικά μζτρα για τθ λιψθ αποφάςεων και τθ ςυμβολι των δθμόςιων 

αρχϊν, κακϊσ και ιδιωτικϊν οργανιςμϊν και επενδυτϊν ςτον ενεργειακό ςχεδιαςμό, είναι 

τα εξισ (BMUΒ, 2016): 

 Μδρυςθ επιτροπισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ και τισ δομικζσ αλλαγζσ υπό τθν επίβλεψθ 

του Τπουργείου Οικονομικϊν και Ενζργειασ με ςτόχουσ: 

o υνεργαςία και ανταλλαγι γνϊςεων και καλϊν πρακτικϊν μεταξφ των οργάνων 

διοίκθςθσ, όπωσ τα υπουργεία, τισ ομόςπονδεσ πολιτείεσ, τουσ διμουσ, τουσ 

εκπροςϊπουσ επιχειριςεων και τουσ τοπικοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ. 

o Κακοριςμόσ ρεαλιςτικϊν προοπτικϊν για τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ μετάβαςθσ 

για τουσ διμουσ και τισ επθρεαηόμενεσ επιχειριςεισ. 

o Ανάπτυξθ οργάνων για οικονομικι ανάπτυξθ, αςτικό ςχεδιαςμό, ςυμβατικότθτα 

με τα κοινωνικά πρότυπα και δράςθ για τθν κλιματικι αλλαγι. 

 Ευρεία ςυμφωνία και ςυμμετοχι του κοινοφ για τθ ςτιριξθ τθσ γερμανικισ πολιτικισ 

για το κλίμα και τθν ενζργεια. Σα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

πρζπει να είναι ιςορροπθμζνα κατά δίκαιο τρόπο ςε όλα τα τμιματα τθσ κοινωνίασ. Θ 

μελλοντικι δράςθ πρζπει να εξετάηεται και να εφαρμόηεται ςε όλα τα επίπεδα και από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. 

 τιριξθ διάφορων εκνικϊν δραςτθριοτιτων για τθν κλιματικι δράςθ, μζςω τθσ 

«Εκνικισ Πρωτοβουλίασ για το Κλίμα». Θ Πρωτοβουλία περιλαμβάνει προγράμματα 

χρθματοδότθςθσ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ατόμων και οργανιςμϊν όπωσ τοπικζσ 

αρχζσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, επιχειριςεισ και καταναλωτζσ, κακϊσ και ςτρατθγικά 

ζργα για τθν παροχι πλθροφοριϊν, ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ 

ικανοτιτων. υγκεκριμζνα, μζςω του προγράμματοσ «Κατευκυντιριεσ αρχζσ για 

τοπικζσ διοικιςεισ» προςφζρεται οικονομικι υποςτιριξθ ςε ζνα εφροσ δράςεων για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. το πλαίςιο του προγράμματοσ, από το 

2008 ζχουν χρθματοδοτθκεί περιςςότερα από 8.000 ζργα ςε τουλάχιςτον 3.000 

τοπικζσ διοικιςεισ. 

5.2.3 Παραγωγι ενζργειασ και βιομθχανία 

Θ γερμανικι κυβζρνθςθ ζχει κζςει ωσ εκνικό ςτόχο τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ κατά 80% το 2050 ςε ςχζςθ με το 2008, κακϊσ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν για 

το 2030 και 2050 κατά 50% και 80% αντίςτοιχα. Θ επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν απαιτεί τθν 

απαλλαγι από μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα και τθν αφξθςθ τθσ 

χριςθσ των ΑΠΕ και ςτακμϊν ΘΚ. 

Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των ΑΠΕ για τα επόμενα ζτθ κα πρζπει να διαμορφωκεί ωσ εξισ 

(BMWi, 2017): 

 Εγχϊριοι αιολικοί ςτακμοί: επζκταςθ ιςχφοσ κατά 2,9 GW ετθςίωσ 

 Τπεράκτιοι αιολικοί ςτακμοί: αφξθςθ ςυνολικισ ιςχφοσ ςε 6,5 GW το 2020 και ςε 15 

GW το 2030 

 Φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ: επζκταςθ ιςχφοσ κατά 2,5 GW ετθςίωσ 

 Μονάδεσ παραγωγισ βιομάηασ: επζκταςθ ιςχφοσ κατά 0,2 GW ετθςίωσ 

Κάποιεσ από τισ μακροπρόκεςμεσ δράςεισ τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ ςτον τομζα τθσ 

παραγωγισ ενζργειασ είναι (BMUΒ, 2016): 
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 Περαιτζρω ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν 

ενςωμάτωςθ των ΑΠΕ. 

 Οι πλθρωμζσ των παραγωγϊν θλεκτριςμοφ από ΑΠΕ δεν κα κακορίηονται από το 

κράτοσ, αλλά από μια διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν. Με αυτι τθν ανταγωνιςτικι 

προςζγγιςθ, κα διατθρείται το κόςτοσ χαμθλά και κα υπάρχει ζλεγχοσ ςτθν επζκταςθ 

των μονάδων ΑΠΕ. 

 Διαςφνδεςθ των τομζων για ςχεδόν αποκλειςτικι χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτό 

κα προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν αγορά και βελτίωςθ του ανταγωνιςμοφ για 

θλεκτρικι ενζργεια από ΑΠΕ. 

 Χρθματοδότθςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Επζκταςθ υφιςτάμενων και ειςαγωγι νζων 

προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ και πρωτοβουλιϊν, με διακζςιμα κεφάλαια προσ τθν 

ανάπτυξθ τεχνολογιϊν ΑΠΕ, δικτφων, ςυςτθμάτων αποκικευςθσ ενζργειασ, 

τεχνολογιϊν για αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, κ.ά.. 

 Εξζταςθ τθσ επιλογισ για χριςθ τεχνικϊν γεωλογικισ αποκικευςθσ άνκρακα (CCS) 

 Σο ΕΔΕ προςφζρει ζνα τρόπο για τθ χριςθ τθσ τιμισ των εκπομπϊν του άνκρακα για 

τθ δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων για μελλοντικζσ μειϊςεισ. Κα πρζπει να γίνει 

εξζταςθ των εν λόγω κινιτρων και να γίνει ενίςχυςθ τουσ με άλλα εκνικά μζτρα όταν 

αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

5.2.4 Κτιριακόσ τομζασ 

Για τθν επίτευξθ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα το 2050 κατά 80% ςε 

ςχζςθ με το 2008, οι πιο κάτω δράςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ (BMUΒ, 2016): 

 Θ ενεργειακι κατανάλωςθ ςτο κτιριακό απόκεμα των νοικοκυριϊν κα πρζπει να ζχει 

μζςο όρο 40 kWh/m2 το 2050, ενϊ τα υπόλοιπα κτίρια μζςο όρο 52 kWh/m2. 

 Ανοικοδόμθςθ νζων κτιρίων που δεν κα εξαρτϊνται από ορυκτά καφςιμα, 

εξαςφαλίηοντασ ότι θ εναλλαγι ςε ανανεϊςιμεσ μορφζσ κα είναι απλι και οικονομικά 

προςιτι. Σα νεόδμθτα κτίρια κα μποροφν με κατάλλθλο ςχεδιαςμό και τεχνολογίεσ να 

παράγουν περιςςότερθ ενζργεια από αυτι που καταναλϊνουν και παράλλθλα να 

διοχετεφουν το περίςςευμα ενζργειασ ςτο δίκτυο θλεκτριςμοφ ι κζρμανςθσ.  

 Χριςθ βιϊςιμων και περιβαλλοντικά φιλικϊν υλικϊν ςτισ καταςκευζσ κτιρίων. Σα 

υλικά καταςκευισ κα πρζπει να κατθγοριοποιοφνται και να παρζχονται πλθροφορίεσ 

για τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον και τθν υγεία. 

 Κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων και χριςθ «ζξυπνων» ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων, 

κακϊσ και ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Κερμικι μόνωςθ υψθλισ απόδοςθσ, και πακθτικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων (με 

φωτοβολταϊκά). 

 Προϊκθςθ και χρθματοδότθςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με χριςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ι ΑΠΕ, όπωσ αντλίεσ κερμότθτασ και δίκτυα τθλεκζρμανςθσ υψθλισ 

απόδοςθσ. 

 Εξζταςθ για κεςμοκζτθςθ κριτθρίου ςε κτίρια όπου εφαρμόηονται εκτενείσ 

ανακαινίςεισ για επιβολι κατϊτατου ορίου ποςοςτοφ κατανάλωςθσ από ΑΠΕ. 

5.2.5 Μεταφορζσ 

τον τομζα των μεταφορϊν, πρωταρχικό ρόλο κα διαδραματίςει ο αςτικόσ ςχεδιαςμόσ, με 

τθ δθμιουργία ςυμπαγοφσ και ενεργειακά χαμθλισ δομισ των οικιςμϊν υπό τθν ζννοια τθσ 
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«μικρισ πόλθσ». Οι μεταφορζσ ςτο παρόν ςτάδιο αποτελοφν το 18% των εκπομπϊν αερίων 

του κερμοκθπίου ςτθ χϊρα, καταναλϊνουν το 30% τθσ τελικισ χριςθσ και το 90% του 

τομζα βαςίηεται ςε πετρελαιοειδι προϊόντα (BMUΒ, 2016). Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά, 

απαιτοφνται τα εξισ μζτρα: 

 Ολοκλθρωμζνθ και προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ αςτικι ανάπτυξθ για μείωςθ των 

αποςτάςεων μεταξφ των κατοικιϊν και βαςικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ 

εργαςία και οι αγορζσ. Θ αναδιαμόρφωςθ πρζπει να είναι προςανατολιςμζνθ ςτισ 

ανάγκεσ των πολιτϊν και θ πολιτικι αςτικισ ανάπτυξθσ να βαςίηεται ςτο μοντζλο τθσ 

«μικρισ πόλθσ» όπου όλα είναι εφκολα προςβάςιμα. 

 Ζξυπνα δίκτυα δθμόςιων μεταφορϊν και εφαρμογι νζων υπθρεςιϊν όπωσ θ κοινι 

χριςθ οχθμάτων και ποδθλάτων. 

 Δθμιουργία ελκυςτικϊν υποδομϊν, όπωσ ποδθλατόδρομοι και πεηόδρομοι που κα 

προωκοφν τθ χριςθ ενεργθτικϊν μεταφορϊν, με καλφτερεσ διαςυνδζςεισ προσ τισ 

δθμόςιεσ μεταφορζσ. 

 Ειςαγωγι και αξιολόγθςθ επιδοτιςεων για θλεκτροκίνθςθ ςτισ ιδιωτικζσ οδικζσ 

μεταφορζσ. 

 Δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων για τθν επιλογι περιβαλλοντικά φιλικϊν μζςων 

μεταφοράσ και χριςθ ΑΠΕ. 

 Ανάπτυξθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ ςχεδιαςμζνων για τθ μετατόπιςθ των 

χρθςτϊν προσ τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ, κακϊσ και για τεχνολογικι ανάπτυξθ και 

αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλα τα μζςα μαηικϊν μεταφορϊν. 

5.2.6 Οικονομία, ζρευνα και ανάπτυξθ 

Με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί για το 2050, το μερίδιο των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ςτθν θλεκτροπαραγωγι κα φτάνει το 80% και ςτθν τελικι χριςθ το 60% (BMUΒ, 

2016). Ωσ επί το πλείςτον, οι μορφζσ αυτζσ εξαρτϊνται από το κλίμα (ιλιοσ και άνεμοσ για 

τα φωτοβολταϊκά και τισ ανεμογεννιτριεσ) και κατατάςςονται ςτισ μεταβλθτζσ μορφζσ ΑΠΕ. 

Για το λόγο αυτό, θ αςφάλεια τθσ ενεργειακισ προμικειασ κα αποτελεί πρόκλθςθ και κα 

απαιτεί ιςορροπία μεταξφ παραγωγισ και κατανάλωςθσ, οικονομικά προςιτι θλεκτρικι 

ενζργεια και δίκαιο ανταγωνιςμό και ευελιξία ςτθν αγορά. 

Παράλλθλα, θ μετάβαςθ ςε μια κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν κα απαιτεί ςθμαντικά 

κεφάλαια και επενδφςεισ. τρατθγικά μζτρα που ζχουν αναγνωριςτεί υπό το πλαίςιο αυτό 

είναι: 

 Περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρφνςεισ ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα 

κίνθτρα για μια οικονομία φιλικι προσ το περιβάλλον. 

 Αποφυγι επιδοτιςεων που επιβαρφνουν το περιβάλλον, όπωσ επιπλζον επενδφςεισ ςε 

μονάδεσ παραγωγισ και τεχνολογίεσ ορυκτϊν καυςίμων. 

 Οι επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ πρζπει να είναι φιλικζσ προσ τθν κλιματικι αλλαγι και να 

αποςκοποφν ςτο ςυμφζρον των βιϊςιμων περιφερειακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

 Βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και επίβλεψθσ για αποφυγι τθσ κακισ κατανομισ των 

κεφαλαίων και των επενδφςεων. 

 υλλογι και παροχι περιβαλλοντικϊν δεδομζνων από τισ πολιτείεσ και τισ τοπικζσ 

διοικιςεισ για διαφάνεια κατά τθν εφαρμογι των δράςεων. 
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 Ανάλυςθ κλιματικϊν μοντζλων, διατομεακι ζρευνα, ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων 

ςεναρίων για πικανζσ πορείεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τοπικζσ/περιφερειακζσ μελζτεσ 

για τθ διεφρυνςθ γνϊςεων, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και τθ διευκόλυνςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων. 

5.2.7 Πολιτικζσ ςτθ Γερμανία επί του παρόντοσ που κα βοθκιςουν 

μακροπρόκεςμα 

το πλαίςιο τθσ ζγκαιρθσ δράςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι, θ γερμανικι κυβζρνθςθ και οι 

αρμόδιεσ αρχζσ ζχουν προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ των πιο κάτω μζτρων, υπό το 

«Πρόγραμμα για Βιϊςιμεσ Δράςεισ», το οποίο ειςιχκθκε το 2010 και αξιολογείται κάκε 4 

ζτθ: 

1. Καταγραφι ενεργειακισ κατανάλωςθσ μεριδίων ΑΠΕ και εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα ςε δθμόςια κτιρια και μεταφορζσ, με επίβλεψθ τθσ προόδου και ενίςχυςθ 

των μζτρων όπου είναι απαραίτθτο για τθν επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ. Θ 

μζκοδοσ αυτι βοθκά επίςθσ ςτθν προϊκθςθ και τθν ανάπτυξθ κινιτρων ςτον ιδιωτικό 

τομζα για ζγκαιρθ δράςθ. 

2. Ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ των διαφόρων επιπζδων του δθμόςιου τομζα, 

κακϊσ και με άλλεσ χϊρεσ, πόλεισ και περιφζρειεσ που ζχουν αναπτφξει 

μακροπρόκεςμα ςχζδια για τθν κλιματικι αλλαγι. 

3. Προετοιμαςία χρονοδιαγράμματοσ για ενεργειακά αποδοτικζσ ανακαινίςεισ ςτα 

δθμόςια κτίρια, για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ τουσ επίδοςθσ και για μελλοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

4. Προϊκθςθ βιϊςιμων δράςεων ςτον τομζα των μεταφορϊν που περιλαμβάνει: 

α. Βιντεοδιαςκζψεισ 

β. Εποχιακά ειςιτιρια εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ των οποίων τα ζξοδα 

καταβάλλονται από τον εργοδότθ προσ τον τοπικό πάροχο δθμόςιων μεταφορϊν 

γ. Εταιρικά ποδιλατα 

δ. Θλεκτρικά μοτοποδιλατα 

ε. Ενεργειακά αποδοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων ςτισ επιχειριςεισ 
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5.3 Ουγγαρία 

Για τον ενεργειακό μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό τθσ Ουγγαρίασ για το 2050, το Green 

Workshop Foundation (www.zma.hu) εξζδωςε το 2016 το ζγγραφο «Εναλλακτικά ςενάρια 

για βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν Ουγγαρία», ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Κλιματικισ 

Πολιτικισ Energiaklub τθσ Βουδαπζςτθσ και το γερμανικό Λνςτιτοφτο του Βοφπερταλ για το 

Κλίμα, το Περιβάλλον και τθν Ενζργεια (Green Workshop Foundation, 2016). Σα ςενάρια 

που αναπτφχκθκαν ςτθν εν λόγω μελζτθ μοντελοποιικθκαν με τα εργαλεία 

μοντελοποίθςθσ WISEE για τθν προςομοίωςθ τθσ ηιτθςθσ τελικισ ενζργειασ και των 

ενδεχομζνων αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και EnergyPLAN για προςομοίωςθ τθσ 

προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ, κακϊσ και τθσ ωριαίασ ηιτθςθσ για τθν 

ανάλυςθ λειτουργικότθτασ των μελλοντικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ με υψθλά 

ποςοςτά ΑΠΕ. 

Σα ςενάρια που αναπτφχκθκαν για το ςχεδιαςμό αυτό, είναι τα εξισ: 

1. «Πυρθνικι ενζργεια»: Αποτελεί ςενάριο διατιρθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

(Business-As-Usual) και περιλαμβάνει: 

α. Ανάπτυξθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ με βάςει τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ 

β. Επζκταςθ τθσ ιςχφοσ εγκατάςταςθσ των μονάδων παραγωγισ πυρθνικισ 

ενζργειασ ςε 4,4 GW μζχρι το 2030, με παράλλθλθ αντικατάςταςθ του άνκρακα 

και του φυςικοφ αερίου 

γ. Παροπλιςμό των πυρθνικϊν μονάδων μετά το 2035 και εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 2,4 

GW το 2050 

δ. Εγκατάςταςθ νζων μονάδων φυςικοφ αερίου μετά το 2030, άρα και υψθλότερθ 

κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου μακροπρόκεςμα 

ε. χετικά μικρό μερίδιο ΑΠΕ 

2. «Πράςινθ ενζργεια»: Προχποκζτει ιςχυρι ενεργειακι πολιτικι με δράςεισ ςτθν 

ενεργειακι αποδοτικότθτα και τθν επζκταςθ τθσ παραγωγισ από ΑΠΕ, εκτενι ανάλυςθ 

ςτουσ επιμζρουσ τομείσ και ςτθ μελλοντικι ενςωμάτωςθ των τοπικϊν δικτφων με άλλα 

ευρωπαϊκά δίκτυα για τθν ιςορρόπθςθ των διακυμάνςεων παραγωγισ-κατανάλωςθσ. 

Σο ςενάριο προβλζπει ςθμαντικι μείωςθ τθσ ηιτθςθσ μζςω: 

α. Αφξθςθσ αποδοτικότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ 

β. Θλεκτροκίνθςθ ςτισ μεταφορζσ 

γ. Αφξθςθ κερμικϊν αναβακμίςεων ςτα κτίρια 

δ. Χριςθ υδρογόνου και άλλων ςυνκετικϊν καυςίμων ςτθ βιομθχανία και τισ 

μεταφορζσ 

ε. Αφξθςθ διείςδυςθσ ΑΠΕ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

3. «Εναλλακτικό-Α»: Προχποκζτει διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ιςχφοσ εγκατάςταςθσ 

πυρθνικισ ενζργειασ, ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ των υπάρχουςων πολιτικϊν ςτθν τελικι 

κατανάλωςθ και επζκταςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ για τθν κάλυψθ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

4. «Εναλλακτικό-Β»: Σο ςενάριο ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ του ςεναρίου «Εναλλακτικό-

Α», με επιπλζον πολιτικζσ και δράςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ και τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 
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5.3.1 Ανάλυςθ ςεναρίων και προβλζψεισ για το 2050 

5.3.1.1 Προμικεια και παραγωγι πρωτογενοφσ ενζργειασ 

Από τισ μετριςεισ για το ενεργειακό ςφςτθμα τθσ χϊρα, προκφπτει ότι θ ενεργειακι 

εξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα και πυρθνικι ενζργεια για το 2010 φτάνει το 80% περίπου. 

Σα ςενάρια «Πράςινθ ενζργεια» και «Εναλλακτικό-Α» παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ μείωςθ 

ςτθ ςυνολικι προμικεια πρωτογενοφσ ενζργειασ τόςο για το 2030, όςο και για το 2050. Για 

τα εν λόγω ςενάρια, θ εξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα το 2050 μειϊνεται ςε ποςοςτά 

μικρότερα του 30%. το επόμενο διάγραμμα παρουςιάηεται θ ςυνολικι προμικεια 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ανά καφςιμο, για τα τζςςερα ςενάρια που αναπτφχκθκαν, για το 

2030 και το 2050. 

 
Εικόνα 5-3: υνολικι προμικεια πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτθν Ουγγαρία, ανά καφςιμο, ςε TWh. 

Μετριςεισ για το 2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των ςεναρίων. 

Πθγι: Green Workshop Foundation, 2016 

τθν παραγωγι πρωτογενοφσ ενζργειασ, θ ςταδιακι κατάργθςθ των ςτακμϊν πυρθνικισ 

ενζργειασ ςτα 3 από τα 4 ςενάρια, αντιςτακμίηεται από υψθλότερα επίπεδα επενδφςεων 

ςε ςτακμοφσ παραγωγισ ΑΠΕ. Γενικά, οι μονάδεσ ΑΠΕ, και κυρίωσ οι αιολικζσ και θλιακζσ, 

ζχουν χαμθλότερεσ ϊρεσ πλιρουσ φορτίου, πράγμα το οποίο επιφζρει πολφ μεγαλφτερθ 

ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ ςε ςενάρια με υψθλι εξάρτθςθ από ΑΠΕ. Όπωσ φαίνεται και 

ςτο πιο κάτω διάγραμμα, θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ υπό το ςενάριο «Πυρθνικι 

ενζργεια» το 2050 ανζρχεται ςε περίπου 11,4 TW, ενϊ ςτα υπόλοιπα ςενάρια κυμαίνεται 

ςτα επίπεδα των 25 TW. 
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Εικόνα 5-4: Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ςτθν Ουγγαρία, ανά μορφι ενζργειασ, ςε MW. Μετριςεισ για το 

2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των ςεναρίων. 

Πθγι:Green Workshop Foundation, 2016 

5.3.1.2 Ενεργειακι απόδοςθ 

τον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τα ςενάρια «Πράςινθ 

ενζργεια» και «Εναλλακτικό-Β» παρουςιάηουν φιλόδοξεσ δράςεισ, με υψθλά ενδεχόμενα 

εξοικονόμθςθσ κυρίωσ ςτον κτιριακό τομζα, τόςο με τθ κερμικι μόνωςθ υφιςτάμενων 

κτιρίων, όςο και με τθν ειςαγωγι ενεργειακά χαμθλϊν ι/και πακθτικϊν κατοικιϊν ςε 

νεόδμθτα κτίρια. 

υγκεκριμζνα, για το ςενάριο «Πράςινθ ενζργεια» και με βάςθ αναφοράσ τισ μετριςεισ του 

2010, παρατθροφνται τα εξισ: 

 Οι δράςεισ ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν και τθσ βιομθχανίασ κα επιφζρουν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 30% και 13% αντίςτοιχα για το 2050 

 Θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κα οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ 

άνκρακα κατά 98% και πετρελαίου κατά 50% για το 2050 

 Θ υψθλι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ επζκταςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ από 

ΑΠΕ και θλεκτρικι ενζργεια ςτα κτίρια, κα οδθγιςουν ςε μείωςθ ηιτθςθσ φυςικοφ 

αερίου κατά 70% 

 Λόγω τθσ αφξθςθσ χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ και ςε ςυςτιματα 

κζρμανςθσ/ψφξθσ, θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κα παραμείνει ςχεδόν ςτακερι για 

τθν περίοδο 2010-2050, με αποτζλεςμα το μερίδιο τθσ ςτθν τελικι κατανάλωςθ να 

αυξθκεί από 18% ςε 34% για τθν ίδια περίοδο 

Σα αντίςτοιχα διαγράμματα για τθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ τθσ χϊρασ με τισ 

προβλζψεισ για το 2050, παρουςιάηονται πιο κάτω. 
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Εικόνα 5-5: Σελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθν Ουγγαρία, ανά καφςιμο, ςε TWh. Μετριςεισ για το 

2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των ςεναρίων. 

Πθγι: Green Workshop Foundation, 2016 

 
Εικόνα 5-6: Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθν Ουγγαρία, ανά τομζα κατανάλωςθσ, ςε TWh. 

Μετριςεισ για το 2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των ςεναρίων. 

Πθγι: Green Workshop Foundation, 2016 

5.3.1.3 Διείςδυςθ ΑΠΕ 

Για το 2010, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςτθν Ουγγαρία κατείχαν μερίδιο μικρότερο 

του 10% ςτθν θλεκτροπαραγωγι, αλλά και ςτθν προμικεια πρωτογενοφσ ενζργειασ για 

άμεςθ διάκεςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Θ Ουγγαρία, υπό τθν Οδθγία τθσ ΕΕ, ζχει κζςει ωσ 

εκνικό ςτόχο τθ διείςδυςθ των ΑΠΕ κατά 14,65% ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ. Με 
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βάςθ τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν, τα μερίδια ΑΠΕ ςτθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

ςτθν προμικεια πρωτογενοφσ ενζργειασ είναι: 

 «Πράςινθ ενζργεια»: 78% και 50% αντίςτοιχα 

 «Εναλλακτικό-Α»: 70% και 26% αντίςτοιχα 

 «Εναλλακτικό-Β»: 62% και 26% αντίςτοιχα 

 «Πυρθνικι ενζργεια»: 26% και 15% αντίςτοιχα 

 
Εικόνα 5-7: Ποςοςτιαία διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ και ςτθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, και παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ, ςε TWh. Μετριςεισ 
για το 2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των ςεναρίων. 

Πθγι: Green Workshop Foundation, 2016 

5.3.1.4 Εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

Όλα τα ςενάρια που μοντελοποιικθκαν οδθγοφν ςε μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα, ωςτόςο οι μειϊςεισ αυτζσ διαφζρουν ςθμαντικά ςε κάκε ςενάριο. 

το ςενάριο «Πυρθνικι ενζργεια», παρόλο που παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ μζχρι το 

2030, για τθ χρονικι περίοδο 2030-2050 οι εκπομπζσ αυξάνονται και οδθγοφν ςε ςυνολικι 

μείωςθ 30% το 2050 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 1990. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 

μζχρι το 2035 προβλζπεται επζκταςθ των ςτακμϊν πυρθνικισ ενζργειασ, ενϊ μετά το 2030 

προχποκζτει αφξθςθ των επενδφςεων ςε ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ. Θ πορεία 

αυτι όμωσ είναι αντίκετθ με τισ δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν απανκρακοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν μζχρι 

το 2050. 

το ςενάριο «Εναλλακτικό-Α», οι μειϊςεισ ανζρχονται ςε 35% το 2050 ςε ςχζςθ με το 1990. 

υγκεκριμζνα, το 2030 το ςενάριο αυτό παρουςιάηει τα υψθλότερα επίπεδα εκπομπϊν, 

λόγω του παροπλιςμοφ των μονάδων πυρθνικισ ενζργειασ και τθσ κακυςτζρθςθσ ςε 

επενδφςεισ ΑΠΕ. 

το ςενάριο «Εναλλακτικό-Β», παρατθρείται μείωςθ των εκπομπϊν κατά 56% το 2050 ςε 

ςχζςθ με το 1990, κάτι το οποίο οφείλεται ςε βελτιϊςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ και ςε 
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πιο απλά και οικονομικά αποδοτικά μζτρα ςτον κτιριακό τομζα, ςτθ βιομθχανία και ςτισ 

θλεκτρικζσ εφαρμογζσ. 

Σζλοσ, το ςενάριο «Πράςινθ ενζργεια» παρουςιάηει τισ ςθμαντικότερεσ μειϊςεισ ςε 

εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, με το ποςοςτό μείωςθσ να φτάνει το 77% το 2050 ςε 

ςχζςθ με τισ μετριςεισ του 1990. Χαρακτθριςτικοφσ πυλϊνεσ του ςεναρίου αυτοφ 

αποτελοφν οι δράςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ και θ αντικατάςταςθ 

παλιϊν ςτακμϊν ορυκτϊν καυςίμων με επενδφςεισ ςε ςτακμοφσ ΑΠΕ. Θ πορεία αυτι κζτει 

φιλόδοξουσ ςτόχουσ με λιψθ δραςτικϊν μζτρων και είναι ςυμβατι με τθ διεκνι και 

ευρωπαϊκι δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 
Εικόνα 5-8: Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν Ουγγαρία και μειϊςεισ ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

αναφοράσ 1990, ςε MtCO2. Μετριςεισ για το 2010 και προβλζψεισ για το 2030 και το 2050 βάςει των 
ςεναρίων. 

Πθγι: Green Workshop Foundation, 2016 

5.3.2 Προτεινόμενθ πορεία και ςθμαντικζσ ςτρατθγικζσ 

Θ ανάλυςθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ Ουγγαρίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιολόγθςθ 

των διαφόρων ςεναρίων, καταδεικνφουν δφο πορείεσ για το μακροχρόνιο ενεργειακό 

ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ: 

1. Επζκταςθ μονάδων παραγωγισ πυρθνικισ ενζργειασ ζωσ το 2030 και επενδφςεισ ςε 

εγκατάςταςθ νζων μονάδων φυςικοφ αερίου τθν περίοδο 2030-2050 (βαςικά ςτοιχεία 

ςεναρίου «Πυρθνικι ενζργεια) 

2. ταδιακζσ επενδφςεισ για ιςχυρι επζκταςθ των μονάδων ΑΠΕ, με αποκεντρωμζνθ 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ 

(βαςικά ςτοιχεία ςεναρίου «Πράςινθ ενζργεια») 

Σο κόςτοσ επενδφςεων των δφο ενδεικτικϊν κατευκφνςεων δε διαφζρει ςθμαντικά. ε 

περίπτωςθ όμωσ αφξθςθσ των μελλοντικϊν τιμϊν φυςικοφ αερίου και εκπομπϊν διοξειδίου 
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του άνκρακα, το οικονομικό πλεονζκτθμα ςτον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ για τθν 

πορεία τθσ «Πράςινθσ ενζργειασ» είναι πολφ ςθμαντικό. 

Άλλα οφζλθ που προςφζρει το ςενάριο «Πράςινθ ενζργεια» είναι: 

 Οι επενδφςεισ ςε αποκεντρωμζνθ παραγωγι με μονάδεσ ΑΠΕ ςε όλθ τθ χϊρα 

υποςτθρίηουν τθν τοπικι ανάπτυξθ 

 Θ επζκταςθ των ςτακμϊν ΑΠΕ αυξάνει τισ ευκαιρίεσ εργαςιακισ απαςχόλθςθσ ςτο 

χρονικό ορίηοντα του 2050 

 Θ πορεία ευκυγραμμίηεται με τθν ενεργειακι πολιτικι τθσ ΕΕ για απαλλαγι από 

εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα και μετριαςμό του κλίματοσ 

Παρόλο που θ προαναφερκείςα κατεφκυνςθ οδθγεί ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ςε 

όλα τα επίπεδα, προχποκζτει ςαφι πολιτικι δζςμευςθ για μια ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι 

μετάβαςθ, πολιτικι ζγκριςθ των οροςιμων, κακϊσ και φιλόδοξουσ και νομικά 

δεςμευτικοφσ εκνικοφσ ςτόχουσ για δθμιουργία ςαφϊν μθνυμάτων και μακροπρόκεςμων 

αξιόπιςτων ςυνκθκϊν για τουσ επενδυτζσ. 

θμαντικζσ υποκζςεισ και ςτρατθγικζσ υπό το ςενάριο αυτό αποτελοφν οι εξισ (Green 

Workshop Foundation, 2016): 

 Τλοποίθςθ κατανεμθμζνων επενδφςεων ςτισ διάφορεσ μορφζσ ΑΠΕ και ςυγκεκριμζνα 

ςε μονάδεσ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ. Οι απαιτοφμενεσ επενδφςεισ μποροφν να 

χρθματοδοτθκοφν από εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. Κα πρζπει να 

δθμιουργθκοφν κίνθτρα ςε ευρείεσ ομάδεσ επενδυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

πολιτϊν και ςυμβάςεων δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα, κάτι το οποίο κα εξαςφαλίηει 

υψθλι ςυμμετοχι ςε τοπικό επίπεδο. 

 Προςπάκειεσ για αφξθςθ τθσ ιςχφοσ για ςυμπαραγωγι κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ με 

εκμετάλλευςθ γεωκερμικισ ενζργειασ, ςυνεπάγοντασ περαιτζρω ζρευνα και ανάπτυξθ 

για ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και αντιμετϊπιςθ των τεχνικϊν 

προβλθμάτων. 

 Βελτίωςθ πολιτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ κυρίωσ με κανονιςτικά πλαίςια για τα 

ελάχιςτα ενεργειακά πρότυπα ςε κτίρια, οχιματα και θλεκτρικζσ εφαρμογζσ. Θ 

αποτελεςματικότθτα τζτοιων δράςεων μπορεί να ενιςχυκεί με τθν επιβολι φόρων για 

ρυπογόνεσ μορφζσ ενζργειασ, κακϊσ και με τθν εγκακίδρυςθ ενόσ ταμείου 

ενεργειακισ απόδοςθσ το οποίο κα εκτελεί εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και κα 

χρθματοδοτεί αντίςτοιχα μζτρα. 

 Οι φοροαπαλλαγζσ ςτα φιλικά προσ το περιβάλλον ι υψθλισ απόδοςθσ οχιματα, ςε 

ςυνδυαςμό με ειδικοφσ φόρουσ ςε ρυπογόνα καφςιμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

εξίςου για τθ διατιρθςθ χαμθλϊν επιπζδων κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ. 

Κα πρζπει επίςθσ να υπάρξει ιςχυρι υποςτιριξθ προσ τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, 

διείςδυςθ εναλλακτικϊν καυςίμων και διείςδυςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον τομζα των 

μεταφορϊν. 
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5.4 Γαλλία 

Θ εκνικι ςτρατθγικι τθσ Γαλλίασ για χαμθλζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

κακιερϊκθκε το 2015 από το γαλλικό Τπουργείο Οικολογίασ, Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και 

Ενζργειασ, ςτα πλαίςια του νόμου «Ενεργειακι Μετάβαςθ για Πράςινθ Ανάπτυξθ» 

(2015/992). Με τθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ, θ Γαλλία ζκεςε μεταξφ άλλων τουσ εξισ 

ςτόχουσ ςε εκνικό επίπεδο (Legifrance, 2015): 

 Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου ςε τομείσ εκτόσ του ΕΔΕ κατά 14% τθ χρονικι περίοδο 

2005-2020 

 Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου κατά 40% το 2030 και 75% το 2050 ςε ςχζςθ με τα 

επίπεδα του 1990 

 Μείωςθ ςυνολικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ κατά 50% το 2050 με αναφορά το 

ζτοσ 2015 

 Μείωςθ μεριδίου ορυκτϊν καυςίμων ςτθν παραγωγι ενζργειασ κατά 30% για τθν 

περίοδο 2012-2020 

 Οριοκζτθςθ παραγωγισ πυρθνικισ ενζργειασ ςτα 63,2 GW και μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ 

από πυρθνικι ενζργεια ςτο 50% το 2030 (75% εξάρτθςθ από πυρθνικι ενζργεια το 

2015) 

 Διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ τουλάχιςτον 32% ζωσ το 2030 

 Εγκατάςταςθ 7 εκατομμυρίων ςτακμϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων ζωσ το 2030 

Ο εκνικόσ μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ τθσ χϊρασ παρουςιάηεται ςτο ζγγραφο «Εκνικι 

τρατθγικι Χαμθλϊν Εκπομπϊν» και περιγράφει τθν προςζγγιςθ που πρζπει να υιοκετθκεί 

για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου για το 2030 και το 2050 (MEDDE, 2015). Θ ςτρατθγικι ςχεδιάςτθκε 

λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν ενεργειακι πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν κλιματικι αλλαγι, όςο 

και τουσ τόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (SDGs) του ΟΘΕ. 

ε εκνικό επίπεδο, το 2013 οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου είχαν παρουςιάςει 

μείωςθ περίπου 11% ςε ςχζςθ με τισ μετριςεισ του 1990. Για τθ χρονικι περίοδο 1990-

2005 οι εκπομπζσ είχαν παραμείνει ςχεδόν ςτακερζσ, ενϊ μετά το 2005 και μζχρι το 2013 

μειϊνονταν κατά 1,8% ετθςίωσ. το πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηονται οι ςυνολικζσ 

εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου τθσ χϊρασ, κακϊσ και τα μερίδια που κατζχει κάκε 

τομζασ ςτισ εκπομπζσ. Για τθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ςχετικά με τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν για το 2030 και το 2050, εκτιμάται ότι ο ρυκμόσ μείωςθσ μετά το 2013 και μζχρι 

το 2050 πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ετθςίωσ. 
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Εικόνα 5-9: υνολικζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςτθ Γαλλία, ςε MtCO2, και μερίδια 

εκπομπϊν ανά τομζα για τα ζτθ 1990, 2005 και 2013. 

Πθγι: MEDDE, 2015 

Θ μεγαλφτερθ μείωςθ εκπομπϊν κατά τθν περίοδο 1990-2013 ςθμειϊκθκε ςτον τομζα τθσ 

βιομθχανίασ με πτϊςθ περίπου 41%, κυρίωσ λόγω των υποχρεϊςεων και δεςμεφςεων τθσ 

Γαλλίασ ςτο ΕΔΕ. Παράλλθλα, ςτον τομζα τθσ παραγωγισ ενζργειασ παρατθρείται μείωςθ 

κατά 23% για τθν ίδια χρονικι περίοδο, κάτι το οποίο οφείλεται ςθμαντικά ςτθν υψθλι 

ενεργειακι εξάρτθςθ τθσ χϊρασ από πυρθνικι ενζργεια, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ τθσ 

διείςδυςθσ των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ. Αντίκετα, ςτον κτιριακό τομζα και 

τισ μεταφορζσ ςθμειϊκθκε αφξθςθ των εκπομπϊν κατά 11% και 9% αντίςτοιχα. Ο κτιριακόσ 

τομζασ αντιπροςϊπευε το 2013 το ζνα πζμπτο των ςυνολικϊν εκπομπϊν τθσ Γαλλίασ, ενϊ ο 

τομζασ των μεταφορϊν είχε ξεπεράςει το ζνα τζταρτο. 

το πλαίςιο τθσ δραςτικισ και αποτελεςματικισ μείωςθσ των εκπομπϊν, θ τιμολόγθςθ του 

άνκρακα απαιτεί κατάλλθλεσ μεταρρυκμίςεισ ςτο χρονικό πλαίςιο ζωσ το 2050. Θ γαλλικι 

επιτροπι τιμολόγθςθσ άνκρακα ζχει κακορίςει ενδεικτικζσ τιμζσ για τθν περίοδο αυτι, 

όπωσ φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα, με ςταδιακι αφξθςθ των τιμϊν ϊςτε να δοκεί 

προτεραιότθτα ςε προφανείσ και χαμθλοφ κόςτουσ λφςεισ που είναι ιδθ διακζςιμεσ, για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ βιϊςιμθσ κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ. 
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Εικόνα 5-10: Ενδεικτικι τιμολόγθςθ άνκρακα ςτθ Γαλλία για τθ χρονικι περίοδο 2010-2050, ςε 

€/tCO₂ 

Πθγι: MEDDE, 2015 

Με βάςθ τα πιο πάνω, ςτθν εκνικι ζκκεςθ ςτρατθγικισ τθσ Γαλλίασ το 2015 κακορίςτθκαν 

ςτόχοι μείωςθσ εκπομπϊν ανά ενεργειακό τομζα, κακϊσ και πολιτικζσ που κα 

ακολουκθκοφν τόςο μεςοπρόκεςμα, όςο και μακροπρόκεςμα (MEDDE, 2015). 

5.4.1 Μεταφορζσ 

Με βάςθ τισ μετριςεισ εκπομπϊν του 2013, ζχουν τεκεί ςτόχοι για μείωςθ των εκπομπϊν 

ςτον τομζα των μεταφορϊν κατά 29% και 70% μζχρι το 2028 και 2050 αντίςτοιχα. 

Σα μερίδια εκπομπϊν ανά κατθγορία μεταφορϊν για το 2013 παρουςιάηονται ςτο πιο κάτω 

γράφθμα. υντριπτικό ποςοςτό κατζχουν οι οδικζσ μεταφορζσ ςτισ εκπομπζσ αερίων του 

κερμοκθπίου. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθ χριςθ ιδιωτικϊν αυτοκινιτων ςχετικά χαμθλισ 

απόδοςθσ και με υψθλό δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν, κακϊσ και ςε μθ εκςυγχρονιςμζνα μζςα 

μαηικισ μεταφοράσ. 
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Εικόνα 5-11: Μερίδια εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτισ μεταφορζσ ςτθ Γαλλία για το 2013, 

ανά κατθγορία μζςου μεταφοράσ 

Πθγι: MEDDE, 2015 

Οι πολιτικζσ που υπογραμμίςτθκαν ςτθν ενεργειακι ςτρατθγικι τθσ Γαλλίασ για μείωςθ 

των εκπομπϊν ςτισ μεταφορζσ είναι οι εξισ: 

 Διαχείριςθ και μείωςθ τθσ ηιτθςθσ: 

o Βραχυπρόκεςμα μπορεί να επιτευχκεί μείωςθ τθσ ηιτθςθσ με διάφορα μζτρα 

όπωσ εξ αποςτάςεωσ εργαςιακι απαςχόλθςθ, κακϊσ και παροχι υπθρεςιϊν 

μζςω ςτρατθγικϊν των εταιρειϊν και ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. 

o Για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ μακροπρόκεςμα, 

κρίςιμο ρόλο κα διαδραματίςουν ο χωροταξικόσ αςτικόσ ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ 

τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τα τοπικά δίκτυα διανομισ για μείωςθ τθσ απόςταςθσ 

μεταξφ ςθμείου παραγωγισ και ςθμείου κατανάλωςθσ των αγακϊν. 

 Μείωςθ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων και αποδοτικότερθ χριςθ υφιςτάμενων δικτφων: 

o τισ επιβατικζσ μεταφορζσ, προϊκθςθ τθσ κοινισ χριςθσ οχθμάτων και άλλων 

υπθρεςιϊν κινθτικότθτασ για μείωςθ του αρικμοφ των αυτοκινιτων 

o τισ μεταφορζσ εμπορευμάτων, βελτίωςθ του ςυντελεςτι φορτίου των φορτθγϊν 

οχθμάτων με ενοποίθςθ των φορτίων 

o Μείωςθ των μεγίςτων ορίων ταχφτθτασ ςε αςτικοφσ και υπεραςτικοφσ δρόμουσ 

μπορεί να ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου 

 Αφξθςθ ενεργειακισ απόδοςθσ οχθμάτων: Κακιζρωςθ προτφπου κατανάλωςθσ 

καυςίμων για νζα οχιματα το 2030 και για όλα τα οχιματα το 2050. Σο πρότυπο κα 

προχποκζτει κατανάλωςθ καυςίμου μικρότερθ των 2 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα για τα 

ιδιωτικά οχιματα. Εκτιμάται ότι τθν περίοδο 2013-2028 κα παρουςιαςτεί βελτίωςθ 

απόδοςθσ 20% ςτισ μεταφορζσ φορτίων και 30% ςτισ μεταφορζσ επιβατϊν. 

 Μείωςθ δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν CO2 καυςίμων: 

o Βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα, ςθμαντικό ρόλο κα διαδραματίςει θ 

ποικιλομορφία του ενεργειακοφ μείγματοσ ςε όλα τα μζςα μεταφοράσ, κακϊσ και 
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θ προϊκθςθ των οχθμάτων που κινοφνται με εναλλακτικά καφςιμα, όπωσ 

θλεκτρικι ενζργεια, βιοκαφςιμα και φυςικό αζριο. 

o Ζμφαςθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ για τα αναμενόμενα 

μακροπρόκεςμα αποτελζςματα, με επικζντρωςθ ςτθν υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν 

καυςίμων χαμθλϊν/μθδενικϊν εκπομπϊν, ςτθν ανάπτυξθ βιοκαυςίμων 3θσ 

γενιάσ και ςτθν εκμετάλλευςθ τεχνολογιϊν κυψελϊν υδρογόνου. υγκεκριμζνα, 

για τα οχιματα που κινοφνται με θλεκτρικι ενζργεια, κα πρζπει να αναπτυχκοφν 

τεχνολογίεσ για αφξθςθ τθσ αυτονομίασ τουσ, κακϊσ και για μείωςθ τθσ διάρκειασ 

φόρτιςισ τουσ. 

 τροφι χρθςτϊν προσ κακαρότερα μζςα μεταφοράσ: 

o Ανάπτυξθ κανονιςτικϊν πλαιςίων για ειςαγωγι φόρων και δθμιουργία κινιτρων 

προσ τουσ καταναλωτζσ κατά τθν αγορά οχθμάτων, ςχετικά με τθν κατανάλωςθ 

καυςίμου και το δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν των νζων οχθμάτων. 

o Ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ μζςων μεταφοράσ που κρίνονται καταλλθλότερεσ 

για τισ περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. 

υγκεκριμζνα, ςε πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ προτεραιότθτα κα πρζπει 

να δοκεί ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και ςε μθ μθχανοκίνθτα μζςα. Επίςθσ, οι 

μακρινζσ μεταφορζσ φορτίων κα πρζπει να ςτραφοφν προσ ςιδθροδρομικζσ ι 

πλωτζσ μεταφορζσ, ενϊ ςθμαντικζσ επενδφςεισ απαιτοφνται για τον 

εκςυγχρονιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των υφιςτάμενων υποδομϊν για 

μείωςθ των οδικϊν μεταφορϊν. 

5.4.2 Κτιριακόσ τομζασ 

Οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί ςτον κτιριακό τομζα προχποκζτουν μείωςθ των εκπομπϊν του 

τομζα κατά 54% και 87% αντίςτοιχα για το 2028 και το 2050 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα 

εκπομπϊν του 2013. 

Θ επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν μπορεί να καταςτεί εφικτι με τθν υιοκζτθςθ ενεργειακϊν 

προτφπων ςε όλα τα κτίρια μζχρι το 2050. υγκεκριμζνα: 

 ε όλα τα κτίρια ενδείκνυται μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν. Θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ ηιτθςθσ και κατανάλωςθσ 

μπορεί να επιτευχκεί με εκςτρατείεσ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ για τεχνικζσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. θμαντικό εργαλείο κα αποτελζςει και θ πρόςκεςθ φόρου 

εκπομπϊν ανάλογα με τθν κατανάλωςθ ρυπογόνων καυςίμων ςτα νοικοκυριά. 

 τα υφιςτάμενα κτίρια, κφριο εργαλείο κα αποτελζςει θ ανακαίνιςθ και αναβάκμιςθ 

των κτιρίων ςε ευρεία κλίμακα, με επικζντρωςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ κερμικισ μόνωςθσ 

και τθσ αποδοτικότθτασ των ςυςτθμάτων τουσ. Επίςθσ, ςτθν αντικατάςταςθ παλιϊν 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ, οι πολίτεσ κα πρζπει να ενκαρρφνονται προσ τθν 

εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν και κυρίωσ με χριςθ ΑΠΕ. 

 τα νεόδμθτα κτίρια, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ του κφκλου ηωισ τουσ, 

ςτθ χριςθ βιολογικϊν υλικϊν για τθν καταςκευι τουσ, κακϊσ και ςτθν ευρεία χριςθ 

ΑΠΕ ςτα ςυςτιματα τουσ για τόνωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
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5.4.3 Παραγωγι ενζργειασ 

Σο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ για το ζτοσ 2013 παρουςιάηεται ςτο επόμενο 

ςχεδιάγραμμα. Θ παραγωγι ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα υψθλϊν εκπομπϊν κυμαίνεται 

ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, ωςτόςο θ ενεργειακι εξάρτθςθ τθσ Γαλλίασ από τθν πυρθνικι 

ενζργεια είναι πολφ υψθλι. Για το λόγο αυτό, ςτθν εκνικι ςτρατθγικι ζχουν κακοριςτεί 

ςτόχοι για μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθν πυρθνικι ενζργεια, με παράλλθλθ διείςδυςθ των 

ΑΠΕ 32% ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ για το 2030. 

 
Εικόνα 5-12: Ποςοςτιαία παραγωγι ενζργειασ ςτθ Γαλλία για το 2013, ανά μορφι ενζργειασ 

Πθγι: MEDDE, 2015 

Ο ςτόχοσ που κακορίςτθκε ςτον τομζα παραγωγισ ενζργειασ όςον αφορά τισ εκπομπζσ 

αερίων του κερμοκθπίου, προδιαγράφει ςχεδόν ολοκλθρωτικι απαλλαγι του τομζα από 

ρυπογόνα καφςιμα το 2050, με μείωςθ κατά 96% ςε ςχζςθ με τισ μετριςεισ του 2013. 

Οι πολιτικζσ που προτάκθκαν για τθν επίτευξθ του ςτόχου ςτθν παραγωγι ενζργειασ ςτθ 

Γαλλία είναι οι εξισ: 

 Διαχείριςθ και ρφκμιςθ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ με: 

o Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ κατανάλωςθσ 

o Αφξθςθ υποκατάςταςθσ των καυςίμων με θλεκτρικι ενζργεια ςε όλουσ τουσ 

τομείσ 

o Εξομάλυνςθ των εποχιακϊν και θμεριςιων αιχμϊν για μείωςθ τθσ χριςθσ των 

αποκθκευμζνων ρυπογόνων μορφϊν ενζργειασ 

 Ορκι διαχείριςθ των επενδφςεων ςε μονάδεσ παραγωγισ ορυκτϊν καυςίμων ανάλογα 

με το προςδόκιμο ηωισ τουσ 

o Οριοκζτθςθ χρόνου λειτουργίασ εφεδρικϊν ςτακμϊν παραγωγισ ςε ϊρεσ αιχμισ 

o Αποφυγι επενδφςεων ςε νζεσ μονάδεσ ςυμβατικϊν καυςίμων, αφοφ πικανόν να 

παρεμποδίςουν τθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ μεςοπρόκεςμα 
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o τισ μονάδεσ ΘΚ που λειτουργοφν εν μζρει με φυςικό αζριο, προτεραιότθτα κα 

δοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ που είναι επαρκϊσ ευζλικτεσ ϊςτε να επιτρζψουν τθ 

μετάβαςθ ςε ςυμπαραγωγι με ΑΠΕ 

o Κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων γεωλογικισ 

αποκικευςθσ και χριςθσ άνκρακα (CCS) ςτισ μονάδεσ ςυμβατικϊν καυςίμων που 

εκτιμάται ότι κα λειτουργοφν ζωσ και το 2050. 

 Βελτίωςθ ευελιξίασ χωρίσ περαιτζρω αφξθςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. 

Μακροπρόκεςμα, θ ευρεία ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ κα απαιτεί μεγαλφτερθ 

ευελιξία ςτα δίκτυα μεταφοράσ και διανομισ. Για τθν ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ και 

τθ διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, τα ςθμαντικότερα μζτρα που 

μποροφν να εφαρμοςτοφν είναι: 

o Αφξθςθ ευελιξίασ ςτουσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ, αφοφ 

μποροφν να παράγουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ενζργειασ ςε ϊρεσ αιχμισ 

o Ανάπτυξθ ζξυπνων δικτφων αποκικευςθσ, με εβδομαδιαία αποκζματα για 

αντιςτάκμιςθ τθσ παραγωγισ από αιολικι ενζργεια ζωσ το 2030, θμεριςια 

αποκζματα για αντιςτάκμιςθ τθσ παραγωγισ από θλιακι ενζργεια μετά το 2030 

και τεχνολογίεσ «power-to-gas» και «power-to-heat» 

o Ανάπτυξθ διαςυνδζςεων με τισ γειτονικζσ χϊρεσ για διαςφάλιςθ του ενεργειακοφ 

εφοδιαςμοφ 

o τισ μθ διαςυνδεδεμζνεσ ςτο δίκτυο περιοχζσ, προτεραιότθτα πρζπει να δοκεί 

ςτθν ενςωμάτωςθ μονάδων ΑΠΕ ςτακερισ παροχισ ενζργειασ (βιομάηασ και 

γεωκερμικισ ενζργειασ), με παράλλθλθ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων αποκικευςθσ για 

τισ μονάδεσ ΑΠΕ διακοπτόμενθσ παροχισ ενζργειασ (αιολικισ και θλιακισ 

ενζργειασ) 

 Ανάπτυξθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ με περαιτζρω διείςδυςθ τθσ χριςθσ ΑΠΕ και 

ςυςτθμάτων ανάκτθςθσ κερμότθτασ. Με βάςθ το νόμο 2015/992, απαιτείται 

τουλάχιςτον το 38% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ κερμότθτασ να παρζχεται από ΑΠΕ 

ζωσ το 2030, και το μερίδιο των ΑΠΕ και των ςυςτθμάτων ανάκτθςθσ κερμότθτασ ςτα 

δίκτυα κζρμανςθσ/ψφξθσ να πενταπλαςιαςτεί το 2030 ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα του 

2012. 
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5.5 Λρλανδία 

ε ςυνδυαςμό με το κανονιςτικό πλαίςιο 2015/46 «Κλιματικι δράςθ και ανάπτυξθ 

τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα» (DCCAE, 2015), θ κυβζρνθςθ τθσ Λρλανδίασ 

εξζδωςε το 2013 τθν «Εκνικι κζςθ πολιτικισ για τθν κλιματικι δράςθ» (DCCAE, 2014). 

φμφωνα με τα δφο αυτά ζγγραφα, θ ανάπτυξθ πολιτικϊν ςε εκνικό επίπεδο για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προβλζπεται ότι κα κακοδθγείται από ζνα 

μακροπρόκεςμο όραμα, βαςιςμζνο ςε δφο κφριουσ πυλϊνεσ: 

 υνολικι μείωςθ εκπομπϊν CO2 κατά τουλάχιςτον 80% το 2050 ςε ςχζςθ με το 1990 

για τθν θλεκτροπαραγωγι, τον κτιριακό τομζα και τισ μεταφορζσ. 

 Προςζγγιςθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ χριςθσ τθσ 

γθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δαςοκομίασ, χωρίσ όμωσ να τίκεται ςε κίνδυνο θ 

ικανότθτα για βιϊςιμθ παραγωγι τροφίμων. 

τθ μελζτθ που δθμοςιεφκθκε από το δθμόςιο παροχζα θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Λρλανδίασ 

το 2017 με τίτλο «Μετάβαςθ τθσ Λρλανδίασ ςε ζνα μζλλον χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα», 

υπογραμμίηεται θ ανάγκθ για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτον 

ενεργειακό τομζα κατά 80-95% για το 2050 με βάςθ τα επίπεδα του 1990, κακϊσ και 

επίτευξθ μθδενικϊν ι ακόμα και αρνθτικϊν επιπζδων εκπομπϊν για το 2100 (ESB, 2017). 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι βραχυπρόκεςμοι, μεςοπρόκεςμοι και 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι για μειϊςεισ εκπομπϊν ςτουσ τομείσ κατανάλωςθσ τθσ χϊρασ: 

Πίνακασ 14: τόχοι μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Λρλανδία, για τθ χρονικι 
περίοδο 2020-2050 

 

Βάςθ αναφοράσ 2020 2030 2050 

υνολικζσ εκπομπζσ 1990 -20% -40% -80% 

Εντόσ ΕΔΕ 2005 -21% -43% -2,2% / ζτοσ 

Εκτόσ ΕΔΕ 2005 -20% -30%  - 

Πθγι: ESB, 2017 

Εντόσ του ΕΔΕ υπάγονται οι εκπομπζσ από τθν παραγωγι ενζργειασ και κερμότθτασ, τα 

διυλιςτιρια και τισ καταςκευαςτικζσ βιομθχανίεσ, ενϊ εκτόσ του ΕΔΕ ανικουν οι εκπομπζσ 

των μεταφορϊν, του δθμοτικοφ και κτιριακοφ τομζα, τθσ γεωργίασ και δαςοκομίασ, τθσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων, των υπθρεςιϊν και μερικζσ εκπομπζσ τθσ βιομθχανίασ. 

5.5.1 Εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου 

Οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 τθσ χϊρασ για το 2015 ανιλκαν ςε 59,9 MtCO2. Από το ςφνολο 

αυτό, μόνο το 29% (~17,4 MtCO2) υπάγονται ςτο ΕΔΕ. Με τθν ζλλειψθ ςτόχων και 

δεςμευτικϊν κανονιςτικϊν πλαιςίων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τισ εκπομπζσ ςτουσ τομείσ 

εκτόσ του ΕΔΕ, επιτακτικι παρουςιάηεται θ ανάγκθ για εφαρμογι πολιτικϊν και λιψθ 

μζτρων ςτουσ τομείσ αυτοφσ. 

τουσ τομείσ που υπάγονται ςτο ΕΔΕ, θ θλεκτροπαραγωγι κατζχει ςχεδόν τα δφο τρίτα 

των εκπομπϊν, και το μερίδιο τθσ ανιλκε το 2015 ςτο 65,5%. Αντίςτοιχα, ςτουσ τομείσ 

εκτόσ του ΕΔΕ, οι τομείσ με τα υψθλότερα μερίδια εκπομπϊν ιταν ο τομζασ τθσ γεωργίασ 

(46,6%), των μεταφορϊν (27,8%) και τθσ κερμότθτασ ςτα κτίρια (21,9%). 

το πιο κάτω διάγραμμα παρουςιάηονται τα μερίδια εκπομπϊν ςυνολικά και ανά τομζα για 

το 2015. 
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Εικόνα 5-13: Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν Λρλανδία για το ζτοσ 2015. Ανάλυςθ εκπομπϊν 

ανά τομζα ςυνολικά (πάνω), εκτόσ ΕΔΕ (κάτω αριςτερά) και εντόσ ΕΔΕ (κάτω δεξιά). 

Πθγι: ESB, 2017 

5.5.2 Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

τον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ, οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα για το 2015 

παρουςίαςαν ελάχιςτθ μείωςθ τθσ τάξθσ των 0,1 MtCO2 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα εκπομπϊν 

του 1990. Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα είχε ςχεδόν 

διπλαςιαςτεί, με κατανάλωςθ περίπου 25 TWh για το 2015 (~19% τθσ ςυνολικισ τελικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ). 

Ωςτόςο, ο δείκτθσ ζνταςθσ εκπομπϊν CO2 μειϊκθκε από 897 gCO2/kWh ςε 467,5 

gCO2/kWh. Αυτό οφείλεται ςτθν αντικατάςταςθ παλιϊν και μθ αποδοτικϊν μονάδων 

παραγωγισ με νζουσ ςτακμοφσ υψθλισ απόδοςθσ, αλλά και ςτθν υποκατάςταςθ των 

ορυκτϊν καυςίμων (άνκρακα και πετρελαίου) με φυςικό αζριο και ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ. Εκτιμάται ότι οι εκπομπζσ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κα 

μειωκοφν ζωσ το 2020, λόγω και του δεςμευτικοφ ςτόχου για μερίδιο ΑΠΕ 40% ςτθν 

ακακάριςτθ θλεκτροπαραγωγι. Σο μερίδιο αυτό ανιλκε ςτο 25,3% και 30,1% για το 2015 

και το 2017 αντίςτοιχα. τθν θλεκτροπαραγωγι από ΑΠΕ, θ αιολικι ενζργεια κατζχει 

περίπου 85% τθσ παραγωγισ και θ υδροθλεκτρικι 14%, με το υπόλοιπο αμελθτζο ςχετικά 

ποςοςτό να παράγεται από θλιακι ενζργεια. 

Για τθν επίτευξθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων μείωςθσ των εκπομπϊν, ο δείκτθσ ζνταςθσ 

εκπομπϊν κα πρζπει να μειωκεί ςε 38 gCO2/kWh το 2050. Για τθν περίοδο 1990-2015, ο 
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δείκτθσ παρουςίαςε μεταβολι -1,9% ανά ζτοσ, ενϊ για τον πιο πάνω ςτόχο απαιτείται 

μεταβολι τουλάχιςτον -2,6% ετθςίωσ από το 2015 ζωσ και το 2050. 

Για ανκρακικι ουδετερότθτα ςτθν θλεκτροπαραγωγι για το 2050, ουςιαςτικζσ επιλογζσ για 

το ενεργειακό μείγμα αποτελοφν οι εξισ: 

 ΑΠΕ μεταβλθτισ παροχισ ενζργειασ με μερίδιο πζραν του 50%, ςε ςυνδυαςμό με 

δίκτυα διαςφνδεςθσ, ςυςτιματα διαχείριςθσ ηιτθςθσ και αποκικευςθσ ενζργειασ 

 Βιομάηα και ςτακμοί ΘΚ με βιομάηα 

 Γεωλογικι αποκικευςθ και χριςθ άνκρακα (CCS) 

 Πυρθνικι ενζργεια 

Οι μονάδεσ παραγωγισ από φυςικό αζριο εκτιμάται ότι μακροπρόκεςμα κα λειτουργοφν 

μόνο ωσ εφεδρικά ςυςτιματα λόγω του υψθλοφ δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν τουσ (350-380 

gCO2/kWh). ε διαφορετικι περίπτωςθ, κα απαιτείται θ χριςθ τεχνολογιϊν γεωλογικισ 

αποκικευςθσ άνκρακα ςτισ μονάδεσ αυτζσ. 

Αντίςτοιχα, οι ςτακμοί παραγωγισ από άνκρακα ζχουν ακόμθ υψθλότερο δείκτθ (750-900 

gCO2/kWh) και για απαιτείται βελτιςτοποίθςθ τουσ μζςω ανακαίνιςθσ για πλιρθ 

αξιοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τουσ, ςυμπαραγωγισ με βιομάηα και χριςθσ 

γεωλογικισ αποκικευςθσ άνκρακα. ε περίπτωςθ που τα μζτρα αυτά δεν επαρκοφν, τότε 

και αυτοί οι ςτακμοί κα λειτουργοφν ωσ εφεδρεία. 

Θ χριςθ γεωλογικισ αποκικευςθσ άνκρακα ςτισ μονάδεσ φυςικοφ αερίου μπορεί να 

μειϊςει το δείκτθ ζνταςθσ ςε 30-40 gCO2/kWh, ενϊ ςτισ μονάδεσ άνκρακα ςε 80-150 

gCO2/kWh. Ωςτόςο θ ανάπτυξθ και εφαρμογι τζτοιων τεχνολογιϊν απαιτεί πολφ υψθλζσ 

επενδφςεισ. Μακροπρόκεςμα όμωσ, θ χριςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν ςε ςτακμοφσ 

παραγωγισ από βιομάηα κα οδθγιςει ςε αρνθτικά επίπεδα εκπομπϊν. 

Θ χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ υπάρχει ςαν επιλογι, αλλά ςτο παρόν ςτάδιο, λόγω των 

κεςμικϊν πλαιςίων τθσ χϊρασ, δεν επιτρζπεται θ καταςκευι ι λειτουργία ςτακμϊν 

πυρθνικισ ενζργειασ. 

Σζλοσ, θ χριςθ ςυςτθμάτων αποκικευςθσ κα διευκολφνει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των 

ΑΠΕ όταν θ παραγωγι υπερκαλφπτει τθ ηιτθςθ. Οι υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ αποκικευςθσ 

ενζργειασ δεν μποροφν από οικονομικισ πλευράσ να υποςτθρίξουν τθ ςχεδόν 

ολοκλθρωτικι παραγωγι από ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό, απαραίτθτθ είναι θ χριςθ 

διαςυνδζςεων με άλλα δίκτυα για ειςαγωγι και εξαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, 

τουλάχιςτον μζχρι τθν ανάπτυξθ οικονομικά προςιτϊν τεχνολογιϊν αποκικευςθσ. 

5.5.3 Μεταφορζσ 

Ο τομζασ των μεταφορϊν ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, 

κατζχοντασ και το υψθλότερο ποςοςτό εκπομπϊν ςτουσ τομείσ ενζργειασ. Αυτό οφείλεται 

κυρίωσ ςτθν κυριαρχία των πετρελαιοειδϊν καυςίμων ςτο ενεργειακό μείγμα του τομζα. Θ 

ιςχυρι αφξθςθ ςτθν ιδιοκτθςία και χριςθ αυτοκινιτων από 1 εκατομμφριο το 1990 ςε 2,5 

εκατομμφρια το 2013, ςυνζβαλε ςτο διπλαςιαςμό περίπου των εκπομπϊν ςτισ μεταφορζσ, 

ακόμθ και μετά από βελτιϊςεισ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των οχθμάτων και εφαρμογι 

δραςτικϊν προτφπων εκπομπϊν για νζα οχιματα. Σα ιδιωτικά οχιματα ςυμβάλλουν 

περίπου ςτο 50% των εκπομπϊν του τομζα, κακϊσ οι οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

(ελαφρά και βαρζα φορτθγά) το 25%. 
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Με τθ ςυνζχιςθ εφαρμογισ μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ και προτφπων εκπομπϊν, 

προβλζπεται αφξθςθ των εκπομπϊν 10-12% το 2020 ςε ςχζςθ με το 2015 και 14% αφξθςθ 

για τθ χρονικι περίοδο 2020-2035. 

Οι διακζςιμεσ τεχνολογίεσ ςτον τομζα των μεταφορϊν είναι: 

 Μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ: 

o Πετρελαίου/Βενηίνθσ 

o Τγροποιθμζνου/υμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (LNG/CNG) 

o Τγραερίου (LPG) 

o Βιοκαυςίμων 

o υνκετικϊν καυςίμων 

o Τδρογόνου 

 Θλεκτρικά οχιματα: 

o Τβριδικά φόρτιςθσ (PHEVs) 

o Μπαταριϊν (BEVs) 

o Κυψελϊν υδρογόνου (FCEVs) 

Σα πλζον διαδεδομζνα οχιματα επιβατικϊν και εμπορευματικϊν μεταφορϊν, 

χρθςιμοποιοφν μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ με χριςθ πετρελαιοειδϊν, τα οποία αποτελοφν 

εξαιρετικά ρυπογόνα καφςιμα. Σο κόςτοσ τουσ όμωσ, λόγω τθσ ευρείασ διάδοςθσ τουσ και 

τθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ, είναι χαμθλότερο από όλεσ τισ εναλλακτικζσ τεχνολογίεσ. 

τισ επιβατικζσ οδικζσ μεταφορζσ με ιδιωτικά οχιματα, προτιμϊμενθ επιλογι για δραςτικι 

μείωςθ των εκπομπϊν με χρονικό ορίηοντα το 2050 αποτελοφν τα θλεκτρικά οχιματα, λόγω 

τθσ υψθλισ τουσ απόδοςθσ και τθσ αποκλειςτικισ τουσ εξάρτθςθσ από το ενεργειακό 

μείγμα τθσ θλεκτροπαραγωγισ. Με τθν εφαρμογι πολιτικϊν για ανκρακικι ουδετερότθτα 

ςτον τομζα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, επωφελείται ςθμαντικά ο ςτόλοσ των 

θλεκτρικϊν οχθμάτων. Ακόμθ και με τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ 

τθσ Λρλανδίασ το 2015, ο μζςοσ όροσ εκπομπϊν των θλεκτρικϊν οχθμάτων είναι ςθμαντικά 

χαμθλότεροσ από αυτό των μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. Ωςτόςο, το κόςτοσ τουσ είναι 

ςχετικά υψθλό και εμποδίηει τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ. Με τισ αναμενόμενεσ τεχνολογικζσ 

βελτιϊςεισ, εκτιμάται ότι το κόςτοσ μπαταριϊν κα μειωκεί ςε χαμθλότερα επίπεδα ϊςτε να 

αποτελοφν ανταγωνιςτικι τεχνολογία. Μία ακόμθ πρόκλθςθ αποτελεί και θ ανάπτυξθ 

κατάλλθλων υποδομϊν για φόρτιςθ των οχθμάτων, θ οποία απαιτεί ςθμαντικζσ επενδφςεισ 

και κατάλλθλο αςτικό ςχεδιαςμό. 

Οι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ κατζχουν μικρό ποςοςτό ςτισ εκπομπζσ των μεταφορϊν, ωςτόςο 

θ περαιτζρω θλεκτροδότθςι τουσ και θ υποκατάςταςθ των πετρελαιοειδϊν με φυςικό 

αζριο ι βιοκαφςιμα κα ζχει πλεονεκτικά αποτελζςματα. 

τισ μεταφορζσ εμπορευμάτων με ελαφρά και βαρζα φορτθγά οχιματα, δεν ζχουν 

αναπτυχκεί ακόμθ τεχνολογίεσ με χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. τον τομζα αυτό, απαιτείται 

ιςχυρι προϊκθςθ χριςθσ του φυςικοφ αερίου, των βιοκαυςίμων και των ςυνκετικϊν 

καυςίμων, ςε ςυνδυαςμό με πιο αυςτθρά πρότυπα εκπομπϊν. 

Ο μζςοσ όροσ εκπομπϊν για το παρόν ςτάδιο ςτισ οδικζσ μεταφορζσ, κακϊσ και οι 

εκτιμιςεισ μακροπρόκεςμα, παρουςιάηονται ςτον πιο κάτω πίνακα. 
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Πίνακασ 15: Ετιςιοσ μζςοσ όροσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςτθν Λρλανδία, ανά κατθγορία 
οχιματοσ. Μετριςεισ για το 2015 και εκτιμιςεισ για το 2050 με βάςθ τον εκνικό ενεργειακό 

ςχεδιαςμό. 

 

Μζςοσ όροσ εκπομπϊν ετθςίωσ (tCO2/ζτοσ) 

Σφποσ οχιματοσ 2015 2050 

Επιβατικά με ντίηελ 2,87 0,95 

Επιβατικά με βενηίνθ 1,77 0,95 

Ελαφρά φορτθγά 3,43 1,59 

Βαρζα φορτθγά 21,4 10,7 

Θλεκτρικά οχιματα 1,55 0,14 

Πθγι: ESB, 2017 

5.5.4 Κτιριακόσ τομζασ 

Σο ςφνολο του κτιριακοφ αποκζματοσ περιλαμβάνει τον οικιακό τομζα, τον τριτογενι τομζα 

παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και τισ βιομθχανίεσ. ε αυτοφσ τουσ τομείσ καταναλϊνεται 

κερμότθτα από τουσ τελικοφσ χριςτεσ, θ παραγωγι τθσ οποίασ είναι υπεφκυνθ για 21% των 

ςυνολικϊν εκπομπϊν τθσ χϊρασ. τουσ τομείσ εκτόσ του ΕΔΕ, οι εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα ανιλκαν ςε 9,3 MtCO2 για το 2015.  

Θ κατανάλωςθ για κζρμανςθ χϊρων καλφπτει το 60% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ κερμότθτασ. 

Επιπρόςκετα, θ παροχι ηεςτοφ νεροφ και θ κατανάλωςθ ςε βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ 

αντιπροςωπεφουν το 10% και 25% αντίςτοιχα. Σα μερίδια των καυςίμων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν για κζρμανςθ χϊρων και παροχι ηεςτοφ 

νεροφ φαίνονται ςτο πιο κάτω διάγραμμα. 

 
Εικόνα 5-14: Μερίδια καυςίμων που χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ κζρμανςθσ & ψφξθσ και 

παροχισ ηεςτοφ νεροφ ςτθν Λρλανδία, για το ζτοσ 2015 

Πθγι: ESB, 2017 

Από τθν ανάλυςθ του τομζα παραγωγισ κερμότθτασ, παρατθροφμε τα εξισ: 

 Θ κυριαρχία του πετρελαίου ςτον τομζα είναι υπεφκυνθ για τα υψθλά επίπεδα 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 
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 Ο ρόλοσ του φυςικοφ αερίου ςτο μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό είναι κρίςιμοσ 

για τθ μείωςθ των εκπομπϊν. 

 Απαιτοφνται βελτιϊςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ, με μεγάλθσ κλίμακασ ανακαινίςεισ και 

αναβακμίςεισ των κτιρίων που κερμαίνονται με χριςθ φυςικοφ αερίου. 

 Για περαιτζρω μειϊςεισ των εκπομπϊν μακροπρόκεςμα, μπορεί να γίνει 

υποκατάςταςθ του φυςικοφ αερίου με βιομεκάνιο. 

 Για τα κτίρια που κερμαίνονται με χριςθ πετρελαίου, κφρια επιλογι αποτελεί θ ιςχυρι 

αναβάκμιςι τουσ με δράςεισ κερμικισ μόνωςθσ και υποκατάςταςθ του πετρελαίου με 

θλεκτρικι ενζργεια (αντλίεσ κερμότθτασ και άλλεσ θλεκτρικζσ εφαρμογζσ). 

 Θ χριςθ λεβιτων βιομάηασ ςε νοικοκυριά κα περιοριςτεί μόνο ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

λόγω τθσ ανάγκθσ για χϊρουσ αποκικευςθσ των βιοκαυςίμων. 

 Θ ανάπτυξθ ςφγχρονων δικτφων τθλεκζρμανςθσ ςε αςτικζσ περιοχζσ κα βελτιϊςει 

δραςτικά τθν ενεργειακι απόδοςθ, με παράλλθλα πλεονεκτικά αποτελζςματα ςτισ 

μειϊςεισ των εκπομπϊν. 

 Είναι ςθμαντικό να καταρτιςτεί χάρτθσ κερμότθτασ που κα παρζχει τθ βάςθ για τον 

προςδιοριςμό των επιλογϊν χαμθλοφ κόςτουσ κζρμανςθσ εξειδικευμζνα για κάκε 

περιοχι. 

 Σα κφρια εμπόδια για επίτευξθ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα είναι θ χαμθλζσ τιμζσ 

πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςε ςχζςθ με άλλεσ μορφζσ ενζργειασ, οι υψθλζσ 

απαιτοφμενεσ επενδφςεισ για εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ και θ ζλλειψθ 

κεςμικϊν πλαιςίων για τθν ανάπτυξθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ. 

Οι προςπάκειεσ και δράςεισ για τθ μετάβαςθ ςε χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 ςτθ κζρμανςθ 

χϊρων και παροχι ηεςτοφ νεροφ, κα πρζπει να βαςίηονται ςε τρεισ άξονεσ: 

1. Ενίςχυςθ κερμικισ απόδοςθσ των κτιρίων μζςω μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ: Θ 

μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ επιφζρει παράλλθλα και μείωςθ των 

εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, ανεξάρτθτα από το είδοσ του καυςίμου που 

χρθςιμοποιείται. 

2. Βελτίωςθ απόδοςθσ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ: τουσ λζβθτεσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί εφροσ καυςίμων, όπωσ πετρζλαιο, φυςικό αζριο και βιομάηα. 

Εναλλακτικζσ λφςεισ αποτελοφν οι αντλίεσ κερμότθτασ, θ θλιακι κερμικι ενζργεια με 

χριςθ φωτοβολταϊκϊν και τα δίκτυα τθλεκζρμανςθσ. 

3. Απεξάρτθςθ του τομζα από ρυπογόνα καφςιμα με υποκατάςταςι τουσ: Χριςθ 

εναλλακτικϊν καυςίμων χαμθλϊν εκπομπϊν για παραγωγι κερμότθτασ. 

ε αρχικό ςτάδιο, απαιτείται θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ από πλευράσ των καταναλωτϊν κατά 

τουλάχιςτον 30%. Θ μείωςθ αυτι μπορεί να επιτευχκεί τόςο με τθν εφαρμογι πιο 

αυςτθρϊν προτφπων εκπομπϊν και μόνωςθσ ςτα κτίρια, όςο και με τον κακοριςμό 

ελαχίςτου ορίου χριςθσ ΑΠΕ ανά τφπο κτιρίου. Με τθν επίτευξθ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ κατά 

30-50%, κα είναι οικονομικά πιο εφικτό να ακολουκιςει αντικατάςταςθ των ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ και υποκατάςταςθ των ρυπογόνων καυςίμων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραγωγι τθσ κερμότθτασ. 

τον πιο κάτω πίνακα παρατίκενται οι διάφορεσ επιλογζσ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ για τα 

νοικοκυριά, με ςτοιχεία για τθν απόδοςθ τουσ, το ςυνολικό κόςτοσ τουσ με βάςθ τισ τιμζσ 

αγοράσ ςυςτθμάτων και ενζργειασ ςτθν Λρλανδία, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ εκπομπζσ τουσ. 

Παρατθροφμε ότι: 
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 Οι εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν θλεκτρικι ενζργεια παρζχουν τθν υψθλότερθ 

ενεργειακι απόδοςθ. 

 Οι αντλίεσ κερμότθτασ απαιτοφν υψθλζσ αρχικζσ επενδφςεισ ςε ςχζςθ με τουσ λζβθτεσ 

πετρελαίου. Σο λειτουργικό τουσ κόςτοσ όμωσ είναι μικρότερο, αλλά θ διαφορά από τα 

ςυμβατικά καφςιμα είναι μικρι λόγω των χαμθλϊν τιμϊν τουσ ςτθν αγορά. 

 Οι λζβθτεσ βιομάηασ ζχουν ςχεδόν μθδενικζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, 

ωςτόςο απαιτοφν εξαιρετικά υψθλι αρχικι επζνδυςθ. 

 Όλεσ οι επιλογζσ χαμθλϊν εκπομπϊν ζχουν υψθλό κόςτοσ αρχικά, το οποίο επθρεάηει 

τθν υιοκζτθςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν. 

 

Πίνακασ 16: Επιλογζσ για ςυςτιματα κζρμανςθσ ςτα νοικοκυριά ςτθν Λρλανδία, με ςτοιχεία για τθν 
απόδοςθ, το αρχικό και λειτουργικό τουσ κόςτοσ, το προςδόκιμο ηωισ τουσ και το μζςο όρο 

εκπομπϊν ανά ζτοσ 

 
Λζβθτασ - 
Πετρζλαιο 

Λζβθτασ 
- Φυςικό 

αζριο 

Θλεκτρικά 
ςυςτιματα 

άμεςθσ 
κζρμανςθσ 

Λζβθτασ 
- 

Βιομάηα 

Θλιακι 
κερμικι 
ενζργεια 

Θλεκτρικζσ 
αντλίεσ 

κερμότθτασ 

Απόδοςθ(%) 90 90 100 85 - 300 

Αρχικι επζνδυςθ (€) 2.000 1.700 1.760 12.000 5.400 4.850 

Λειτουργικό κόςτοσ 
(€/ζτοσ) 

784 703 1307 481-575 66 517 

Προςδόκιμο ηωισ 
(ζτθ) 

10 10 15 20 20 20 

Εκπομπζσ 
(tCO₂/ζτοσ) 

2,04 1,6 2,86 <0,2 - 1,04 

Πθγι: ESB, 2017 

5.5.5 Προτεινόμενεσ δράςεισ και πολιτικζσ 

Για το 2015, οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτουσ ενεργειακοφσ τομείσ τθσ Λρλανδίασ 

ανιλκαν ςε 36 MtCO2, παρουςιάηοντασ αφξθςθ περίπου 18,8% ςε ςχζςθ με τα επίπεδα 

εκπομπϊν του 1990. Θ επίτευξθ μείωςθσ 80% για το 2050 απαιτεί τθν εφαρμογι δράςεων 

και πολιτικϊν ςε όλουσ τουσ ενεργειακοφσ τομείσ για δραςτικά αποτελζςματα. Οι 

επικυμθτζσ εκπομπζσ ςτουσ ενεργειακοφσ τομείσ, αλλά και ςυνολικά, παρουςιάηονται ςτο 

πιο κάτω διάγραμμα. 
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Εικόνα 5-15: Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν Λρλανδία, ςυνολικά και ςτουσ ενεργειακοφσ 

τομείσ, ςε MtCO2. Μετριςεισ για τθ χρονικι περίοδο 1990-2015 και εκτιμιςεισ για το 2050 βάςει του 
εκνικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Πθγι: ESB, 2017 

τουσ τομείσ που υπάγονται ςτο ΕΔΕ, ςθμαντικι κρίνεται θ ανκρακικι ουδετερότθτα ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι. Με τθ μελλοντικι ςφηευξθ των τομζων και τθν αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, θ ηιτθςθ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ 

εκτιμάται ότι κα αυξθκεί κατά 40% ςε ςχζςθ με το 2015. Σο προτεινόμενο ενεργειακό 

μείγμα ςτον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ και οι εκτιμϊμενεσ εκπομπζσ μεςοπρόκεςμα και 

μακροπρόκεςμα, με βάςθ τθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, παρατίκενται ςτον πιο κάτω 

πίνακα και αναπαρίςτανται ςτο επόμενο διάγραμμα. 

Πίνακασ 17: Τφιςτάμενθ κατάςταςθ ενεργειακοφ μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Λρλανδία και 
ςτόχοι για το 2030 και το 2050 με βάςθ τον εκνικό ενεργειακό ςχεδιαςμό 

 2015 2030 2050 

Ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (TWh) 25 29 35 

Εκπομπζσ θλεκτροπαραγωγισ (MtCO₂) 11,4 
 

<1,5 

Θλεκτροπαραγωγι ανά καφςιμο (%) 
 

Μεταβλθτζσ ΑΠΕ 12,6 55 60 

Βιομάηα 0 5 5 

Φυςικό αζριο (CCGT) 42,2 26 5 

Φυςικό αζριο (CCGT) με CCS 0 10 26 

Άνκρακασ 25 0 0 

Σφρφθ 12,3 0 0 

Άλλα 7,9 4 4 

Πθγι: ESB, 2017 
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Εικόνα 5-16: Ενεργειακό μείγμα και μερίδια μορφϊν ενζργειασ ςτθν θλεκτροπαραγωγι τθσ 

Λρλανδίασ. Τφιςτάμενθ κατάςταςθ για το 2015 και εκτιμιςεισ για τα ζτθ 2030 και 2050, με βάςθ τον 
εκνικό ενεργειακό ςχεδιαςμό. 

Πθγι: ESB, 2017 

τουσ ενεργειακοφσ τομείσ εκτόσ του ΕΔΕ, οι απαιτοφμενεσ μειϊςεισ εκπομπϊν για τουσ 

ςτόχουσ του 2050 ανζρχονται ςε περίπου 17 MtCO2. Οι προτεινόμενεσ δράςεισ ανά τομζα 

και οι αντίςτοιχεσ εκτιμϊμενεσ μειϊςεισ εκπομπϊν για κάκε δράςθ και ςυνολικά, 

παρουςιάηονται ςτον πιο κάτω πίνακα. 
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Πίνακασ 18: Προτεινόμενεσ δράςεισ ςτουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ τθσ Λρλανδίασ, με εκτίμθςθ 
των αναμενόμενων μειϊςεων εκπομπϊν 

 

Δράςθ 
Χρονοδιάγραμμα 

2020 2030 2050 

Ο
ικ

ια
κό

σ 
Σο

μ
ζα

σ 

Αντικατάςταςθ κατά το ιμιςυ των λεβιτων 
πετρελαίου με αντλίεσ κερμότθτασ και άλλεσ 
εφαρμογζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

10% 60% 100% 

Αντικατάςταςθ κατά το ιμιςυ των λεβιτων 
πετρελαίου με λζβθτεσ βιομάηασ 

10% 60% 100% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,42 2,5 4,2 

Κερμικι αναβάκμιςθ κτιρίων που κερμαίνονται 
με φυςικό αζριο 

30% 80% 100% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,34 0,9 1,1 

Τποκατάςταςθ του φυςικοφ αερίου με 
βιομεκάνιο, βιοαζριο και ςυνκετικό αζριο 

5% 25% 90% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,08 0,25 0,67 

υνολικζσ μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,84 3,65 5,97 

Σρ
ιτ

ο
γε

νι
σ 

το
μ

ζα
σ 

κα
ι 

β
ιο

μ
θ

χα
νί

α
 

Αντικατάςταςθ των λεβιτων πετρελαίου κατά 
το 30% με αντλίεσ κερμότθτασ και άλλεσ 
εφαρμογζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 10% 50% 100% 

Αντικατάςταςθ των λεβιτων πετρελαίου κατά 
70% με λζβθτεσ βιομάηασ 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,07 0,36 0,72 

Τποκατάςταςθ λοιπϊν καυςίμων με 
βιομεκάνιο, βιομάηα, θλεκτρικι ενζργεια, 
γεωλογικι αποκικευςθ άνκρακα και υδρογόνο 

5% 25% 80% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,13 0,64 2,1 

υνολικζσ μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,20 1,00 2,82 

Μ
ετ

α
φ

ο
ρ

ζσ
 

Αφξθςθ μεριδίου θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτο 
ςφνολο των επιβατικϊν οδικϊν μεταφορϊν 

5% 25% 90% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,27 1,3 4,8 

Ενίςχυςθ απόδοςθσ των νζων 
πετρελαιοκίνθτων επιβατικϊν οχθμάτων 

95 gCO₂/km 85 gCO₂/km 50 gCO₂/km 

Ενίςχυςθ απόδοςθσ των νζων βενηινοκίνθτων 
επιβατικϊν οχθμάτων 

95 gCO₂/km 85 gCO₂/km 50 gCO₂/km 

Μειϊςεισ εκπομπϊν 0,59 0,84 0 

Αφξθςθ μεριδίου βιοκαυςίμων ςτα φορτθγά 
οχιματα 

5% 10% 90% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,16 0,32 2,6 

Αφξθςθ μεριδίου διείςδυςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

5% 25% 90% 

Μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 0,02 0,1 0,36 

υνολικζσ μειϊςεισ εκπομπϊν (MtCO₂) 1,04 2,56 7,76 

Πθγι: ESB, 2017 
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ενεργειακϐ ςχεδιαςμϐ ςτην Ελλϊδα 

 

6 Προτεινόμενθ προςζγγιςθ για το μακροχρόνιο 
ενεργειακό ςχεδιαςμό ςτθν Ελλάδα 

Θ ενεργειακι πολιτικι τθσ Ελλάδασ τείνει να ςυμβαδίςει με τισ δράςεισ τθσ ΕΕ για τθν 

ενζργεια και το κλίμα. Θ Ελλάδα ςυμμετείχε τόςο ςτθν υπογραφι του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο το 1997 (με εφαρμογι δράςεων για τα ζτθ 2008-2012), όςο και ςτθ υμφωνία των 

Παριςίων το 2016 (με εφαρμογι το 2016 και ανακεϊρθςθ ανά 5 ζτθ), δείχνοντασ ζτςι τθν 

αποφαςιςτικότθτα τθσ χϊρασ για μια κοινι δράςθ και ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ (Κονιδάρθ Π., 2016). Θ ΕΕ με τθ λιξθ τθσ πρϊτθσ περιόδου του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012 επζκτεινε τθ ςυμφωνία τθσ, θ οποία δεςμεφει τα κράτθ-

μζλθ τθσ για τθν περίοδο 2014-2020 με το Πακζτο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα. Θ Ελλάδα 

ωσ κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ ζχει κζςει τουσ εκνικοφσ τθσ ςτόχουσ για το 2020 και το 2030, βάςει 

των δεςμεφςεων τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκό υμβοφλιο, 2018). 

6.1 Τφιςτάμενοι μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ 

Θ προςζγγιςθ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, τόςο ςε κάκετο όςο και ςε οριηόντιο 

άξονα, δεν ενςωματϊνεται ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ ενεργειακισ και κλιματικισ 

πολιτικισ ςτθν Ελλάδα (C-Track50, 2018a). Αυτό οφείλεται ςτο ότι οι υποχρεϊςεισ, οι 

ανάγκεσ και οι προτεραιότθτεσ ποικίλουν ςθμαντικά για τα διάφορα επίπεδα τθσ 

κυβζρνθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, είναι υποχρεωτικό να αναπτυχκοφν ενεργειακά ςχζδια ςε 

εκνικό επίπεδο, ςχζδια προςαρμογισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε περιφερειακό επίπεδο και 

ςε τοπικό επίπεδο ςχζδια ενεργειακισ απόδοςθσ για τα δθμόςια κτίρια. Ωσ αποτζλεςμα, οι 

μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ που υιοκετικθκαν ςε επίπεδο 

χϊρασ, μποροφν να εντοπιςτοφν κυρίωσ μζςω ζργων και πρωτοβουλιϊν τθσ ΕΕ. 

Οι μζκοδοι ςχεδιαςμοφ τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ ςε εκνικό επίπεδο ςτθν Ελλάδα 

αποτελοφν γενικά μια ανοιχτι διαδικαςία, όπου όλεσ οι περιφζρειεσ καλοφνται να 

ςυμμετάςχουν μζςω μιασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, κακϊσ και ςυμμετοχισ 

ςε ςθμαντικζσ ςυνεδριάςεισ. Ωςτόςο, μζχρι ςτιγμισ, το ενδιαφζρον των περιφερειακϊν 

αρχϊν παρουςιάηεται αρκετά χαμθλό (C-Track50, 2018a). 

Από τθν άλλθ πλευρά, τα τοπικά ενεργειακά ςχζδια αναπτφςςονται ςε εκελοντικι βάςθ, 

ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ του υμφϊνου των Δθμάρχων, θ οποία είναι πολφ 

διαδεδομζνθ μεταξφ των ελλθνικϊν τοπικϊν αρχϊν, με 223 υπογράφοντεσ, πολλοί από 

τουσ οποίουσ ζχουν αναπτφξει ζνα ΔΑΕ ι ζνα ΔΑΕΚ (C-Track50, 2019). 

Από τουσ 223 υπογράφοντεσ, 167 ζχουν δεςμευτεί να μειϊςουν τισ εκπομπζσ CO2 κατά 20% 

μζχρι το 2020, ενϊ 40 διμοι ζχουν δεςμευτεί να μειϊςουν κατά 40% μζχρι το 2030. 

Επιπλζον, 13 διμοι δεςμεφτθκαν να ανταποκρικοφν ςτουσ ςτόχουσ για το 20202020 και 

ανανζωςαν τθ δζςμευςι τουσ για το 2030. Σζλοσ, υπάρχουν 6 υντονιςτζσ και 9 

υποςτθρικτζσ του υμφϊνου ςτθ χϊρα. υμπεραςματικά, το φμφωνο των Δθμάρχων ζχει 

κινθτοποιιςει πλζον πζραν του 50% των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (C-Track50, 

2019). 

Με βάςθ τα πιο πάνω, ο ενεργειακόσ προγραμματιςμόσ ςτθν Ελλάδα δεν αποτελεί 

ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα. Επιπλζον, τα τοπικά και περιφερειακά ςχζδια ςυνικωσ δεν 
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λαμβάνουν υπόψθ τα διακζςιμα ςχζδια ςε εκνικό επίπεδο και αντίςτροφα. τθν 

πραγματικότθτα, τα ςχζδια αυτά είναι διαςυνδεδεμζνα, επομζνωσ υπάρχει επείγουςα 

ανάγκθ να κεςπιςτεί ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν προςζγγιςθ τθσ πολυεπίπεδθσ 

διακυβζρνθςθσ και μθχανιςμοφσ ανατροφοδότθςθσ (C-Track50, 2018b). 

υμπεραςματικά, υπάρχει κάποια ςυνεργαςία μεταξφ των περιφερειϊν και των 

αντίςτοιχων διμων, αν και θ ζκταςθ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ ποικίλει μεταξφ των διαφόρων 

περιφερειϊν (C-Track50, 2019). Αυτό οφείλεται ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλου ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου για τθ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ και ςτθ διαφοροποίθςθ αρμοδιοτιτων για τθν 

ενζργεια και το κλίμα. Για παράδειγμα, ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων, θ οποία αποτελεί 

ευκφνθ και των δφο αρχϊν (περιφερειϊν και διμων), διαπιςτϊνεται υψθλότεροσ βακμόσ 

ςυνεργαςίασ. 

Όςον αφορά τθ χάραξθ ενεργειακισ ςτρατθγικισ, δεν προβλζπεται ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία για τθ ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ κατά τθ διαδικαςία κακοριςμοφ ςτόχων 

ι το ςτάδιο ανάπτυξθσ. Παρ' όλα αυτά, όταν διοργανϊνονται δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ, οι 

διμοι και οι περιφζρειεσ ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςτο ςχολιαςμό των ςχεδίων. 

Ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχουν κοινοί ςτόχοι ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (C-Track50, 

2019). Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι ςτόχοι αναμζνεται να είναι παρόμοιοι, παρόλο 

που οι προςπάκειεσ δεν ςυντονίηονται επιςιμωσ, δεδομζνου ότι αυτζσ ευκυγραμμίηονται 

ςυνικωσ με τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ και τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ. 

Για τθν εμπλοκι όλων των επιπζδων διακυβζρνθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ ενεργειακοφ 

ςχεδιαςμοφ προτείνονται τα εξισ: 

 Διαβοφλευςθ εκνικϊν φορζων με περιφερειακζσ διοικιςεισ για ςυηιτθςθ των 

αναγκϊν και προτεραιοτιτων  

 Τιοκζτθςθ ίδιασ πολιτικισ και ςε περιφερειακό επίπεδο με τουσ αντίςτοιχουσ διμουσ 

 Ευκυγράμμιςθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για περιφερειακό και τοπικό ςχεδιαςμό για 

ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ των επιπζδων 

 υμμετοχι πολιτϊν και εξωτερικϊν φορζων μζςω εκςτρατειϊν πλθροφόρθςθσ, 

δραςτθριοτιτων εκμάκθςθσ κ.ά. 

 Κακοριςμόσ ςυμβολισ κάκε περιφζρειασ ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ από τουσ εκνικοφσ 

φορείσ, κακϊσ και διατφπωςθ ενεργειακϊν προτεραιοτιτων μζςω διαβουλεφςεων με 

περιφερειακζσ αρχζσ και ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ με διάφορουσ φορείσ 

 Αξιολόγθςθ εκνικισ ςτρατθγικισ από τισ περιφερειακζσ αρχζσ και ανάπτυξθ 

περιφερειακϊν ςχεδίων 

 Ανάπτυξθ δικτφου περιφερειακϊν εμπειρογνωμόνων για εντοπιςμό κατάλλθλων 

δράςεων και επίτευξθ ςτόχων 

 Οικειοκελισ ςυμμετοχι των τοπικϊν διοικιςεων ςτο φμφωνο των Δθμάρχων με τθ 

βοικεια ενόσ υντονιςτι επικράτειασ, κακϊσ και ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ ι 

ανακεϊρθςθ περιφερειακϊν ςχεδίων 

6.2 Προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Θ επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ, τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςε ευρωπαϊκό και 

διεκνζσ επίπεδο, απαιτεί τθν ιςχυρι εφαρμογι δράςεων και πολιτικϊν ςε όλουσ τουσ 

τομείσ ενζργειασ και τθ λιψθ αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ. Από τθν 

ανάλυςθ των διαφόρων ζργων και πρωτοβουλιϊν, κακϊσ και των εκνικϊν ενεργειακϊν 
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ςχεδιαςμϊν, μποροφμε να ςυμπεραίνουμε ότι θ πορεία που πρζπει να ακολουκθκεί για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν απαλλαγι από τισ εκπομπζσ αερίων του 

κερμοκθπίου ςτα μζςα του αιϊνα, κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ βαςικοφσ 

άξονεσ: 

 Μεγιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ παραγωγισ και 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 Απαλλαγι από εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν θλεκτροπαραγωγι, με 

διείςδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και άλλων καινοτόμων τεχνολογιϊν 

πολφ χαμθλϊν ι μθδενικϊν εκπομπϊν 

 Απαλλαγι από τθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων και διείςδυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν 

ενζργειασ με χαμθλζσ εκπομπζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ κατανάλωςθσ, ταυτόχρονα με 

ςφηευξθ των τομζων με χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι δράςεων ςτισ πιο πάνω πτυχζσ που κα ενιςχφουν τθ 

βιωςιμότθτα και κα ζχουν ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα, ϊςτε να είναι κοινωνικά 

αποδεκτζσ και οικονομικά προςιτζσ για τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ 

Οι δράςεισ και οι πολιτικζσ ςτουσ επιμζρουσ τομείσ, οι οποίεσ αναγνωρίςτθκαν από τθ 

μελζτθ του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, 

παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα IV. 

Θ μεκοδολογία που προτείνεται βαςίηεται ςε μία προςζγγιςθ ποικιλομορφίασ δράςεων για 

τθν εκμετάλλευςθ των πλεονεκτθμάτων από μζτρα και πολιτικζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. το 

Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα τθσ Ελλάδασ που κοινοποιικθκε τον Λανουάριο 

του 2019 ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζγινε μία εκτενισ ανάλυςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ 

του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (ΤΠΕΝ, 2018). 

Με τθ μελζτθ αυτι, κακορίςτθκαν ςτόχοι για το 2030, οι οποίοι αποτελοφν ζνα μεταβατικό 

πυλϊνα για τθν επίτευξθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων τθσ Ελλάδασ για το 2050, που κα 

ςυμβαδίηουν με τθν ενεργειακι ςτρατθγικι και τισ δεςμεφςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με 

τον κακοριςμό των ςτόχων αυτϊν, κακϊσ και με τισ εκτιμιςεισ και προβλζψεισ για τουσ 

διάφορουσ τομείσ μζχρι και το 2040, παρουςιάςτθκαν οι προτεραιότθτεσ πολιτικισ (βλζπε 

Παράρτθμα ΛΛΛ) ςτισ οποίεσ κα πρζπει να βαςιςτεί θ ενεργειακι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ για 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ. 
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6.2.1 Σομεακι προςζγγιςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Οι ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ ςτισ οποίεσ θ εκνικι κυβζρνθςθ καλείται να λάβει άμεςθ 

δράςθ, παρουςιάηονται πιο κάτω. Σα μζτρα που προτείνονται ανά πολιτικι προτεραιότθτασ 

βαςίηονται ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ του μακροπρόκεςμου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ των 

χωρϊν και ςτα αποτελζςματα των πρωτοβουλιϊν και ζργων που μελετικθκαν ςτα 

προθγοφμενα κεφάλαια. 

6.2.1.1 Τομζασ παραγωγισ ενζργειασ 

Για τθν επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ ςτθν Ελλάδα για το 2050, απαιτοφνται ιςχυρζσ 

δράςεισ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ ενζργειασ, ο οποίοσ κατείχε το 2015 το 49% (38.493 

ktoe CO2 eq) των ςυνολικϊν εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου τθσ χϊρασ (WWF, 2017). 

Ο κφριοσ πυλϊνασ ςτον οποίο κα πρζπει να βαςιςτεί θ μακροχρόνια ενεργειακι πολιτικι 

είναι θ απαλλαγι τόςο τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, όςο και τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

ορυκτά καφςιμα και μορφζσ ενζργειασ που επιβαρφνουν το περιβάλλον και τθ 

βιωςιμότθτα. Με βάςθ τισ προβλζψεισ του ΕΠ, μακροπρόκεςμα εκτιμάται ότι θ 

πρωτογενισ παραγωγι ενζργειασ και θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ κα αυξθκοφν 

ςθμαντικά, λόγω τθσ αντίςτοιχθσ αφξθςθσ ςτθ ηιτθςθ ενζργειασ, κακϊσ και ςτθν 

υποκατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων με θλεκτρικι ενζργεια ςτθν τελικι χριςθ. 

Οι δράςεισ και οι πολιτικζσ προσ υλοποίθςθ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςε ευρεία κλίμακα 

και απαιτοφν τθν κινθτοποίθςθ πολλαπλϊν αρμόδιων φορζων ςε διάφορα επίπεδα τθσ 

διακυβζρνθςθσ, τόςο του δθμόςιου, όςο και του ιδιωτικοφ τομζα. 

υγκεκριμζνα, ςτον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ, τα βαςικά μζτρα που προτείνονται είναι 

τα εξισ: 

 Προςεκτικι και ελεγχόμενθ κατανομι επενδφςεων ςε νζουσ ςτακμοφσ παραγωγισ, με 

ςταδιακι υποκατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων. 

Θ υποκατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων ςτθν παραγωγι ενζργειασ κα διενεργθκεί ςταδιακά. 

Ζχει ιδθ αναγνωριςτεί ότι για τθ μετάβαςθ αυτι κφριο ρόλο κα διαδραματίςει θ περαιτζρω 

ειςαγωγι του φυςικοφ αερίου ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ, το οποίο κα 

αντικαταςτιςει ποςοςτά λιγνίτθ και πετρελαίου των οποίων θ καφςθ είναι πιο επιβλαβισ 

για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πρζπει να αποφευχκεί θ κακι κατανομι κεφαλαίων 

και επιδοτιςεων, κυρίωσ ςε ςτακμοφσ παραγωγισ από λιγνίτθ και πετρζλαιο (BMUB, 2016). 

Παράλλθλα, οι επενδφςεισ ςε επζκταςθ και ανάπτυξθ του δικτφου ειςαγωγισ, 

αποκικευςθσ και διανομισ φυςικοφ αερίου, κα πρζπει να κατανεμθκοφν ορκά ϊςτε να 

μθν παρεμποδίςουν τθν ανάπτυξθ κακαρϊν μορφϊν ενζργειασ μθδενικϊν εκπομπϊν 

μεςοπρόκεςμα. 

Σο όραμα για ανκρακικι ουδετερότθτα το 2050 επιβάλλει τθν αποκλειςτικι χριςθ πθγϊν 

ενζργειασ που δεν κα επιβαρφνουν το περιβάλλον. Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ κα 

πρζπει να αποτελοφν το ςθμαντικότερο «καφςιμο» για παραγωγι ενζργειασ ςτο μζλλον. Θ 

ανάπτυξθ και διάδοςθ των ςυςτθμάτων ΑΠΕ ζχει ιδθ αναδείξει τα οφζλθ τουσ για τθν 

αειφόρο ενζργεια και τθ βιωςιμότθτα. Με τισ μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ για τθν 

αυξανόμενθ ηιτθςθ ενζργειασ, θ αφξθςθ του μεριδίου των ΑΠΕ ςτθν θλεκτροπαραγωγι για 

αντιςτάκμιςθ του φαινομζνου κρίνεται επιτακτικι (Deep Decarbonization Pathways Project, 
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2015b). Περαιτζρω επενδφςεισ και επιδοτιςεισ από το κράτοσ και τθν ΕΕ κα πρζπει να 

αποδοκοφν για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ μεταβλθτισ παροχισ (θλιακά και 

αιολικά ςυςτιματα) ςε όλα τα δθμόςια κτίρια και εγκαταςτάςεισ. Επιπλζον, ο ιδιωτικόσ 

τομζασ μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ του μεριδίου αυτοφ, αφοφ τόςο οι 

επιχειρθματίεσ, όςο και πολίτεσ τθσ χϊρασ μποροφν με επιχορθγιςεισ, ςυμβάςεισ με το 

δθμόςιο τομζα ι με δικοφσ τουσ πόρουσ να εγκαταςτιςουν τζτοια ςυςτιματα ςτισ 

επιχειριςεισ και τισ κατοικίεσ τουσ αντίςτοιχα. Νζεσ και αποδοτικότερεσ τεχνολογίεσ ΑΠΕ, 

όπωσ τα καλάςςια αιολικά πάρκα κα πρζπει να διερευνθκοφν, και παράλλθλα να 

αναπτυχκοφν τα απαιτοφμενα κανονιςτικά και χωροταξικά πλαίςια για τθν υλοποίθςι τουσ 

(Deep Decarbonization Pathways Project, 2015d). 

Επιπλζον, για το μεταβατικό ςτάδιο, αξιόλογθ δράςθ κα μποροφςε να αποτελζςει θ 

ςταδιακι ανάπτυξθ ςτακμϊν ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ υψθλισ 

απόδοςθσ (ΘΚΤΑ), οι οποίοι κα λειτουργοφν με ςυςτιματα ΑΠΕ και βιομάηα με 

δυνατότθτα παραγωγισ από φυςικό αζριο ωσ εφεδρικό καφςιμο (Deep Decarbonization 

Pathways Project, 2015c). 

Σζλοσ, ςθμαντικά κεφάλαια κα πρζπει να αποδοκοφν ςτον τομζα τθσ ζρευνασ ϊςτε να 

επιτραπεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν και εξοπλιςμϊν. υγκεκριμζνα, θ γεωλογικι 

αποκικευςθ άνκρακα (CCS) αποτελεί μία ςθμαντικι τεχνολογικι προςζγγιςθ για τθ 

μακροπρόκεςμθ ανκρακικι ουδετερότθτα και κα πρζπει να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ 

μονάδεσ παραγωγισ από ορυκτά καφςιμα που εκτιμάται ότι κα λειτουργοφν μζχρι και το 

2050 (MEDDE, 2015). 

 Ενςωμάτωςθ των αυτόνομων νθςιϊτικων ςυςτθμάτων ςτο εκνικό διαςυνδεδεμζνο 

ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Πολλά από τα νθςιά τθσ Ελλάδασ δεν είναι ακόμθ ςυνδεδεμζνα με το δίκτυο θλεκτρικισ 

ενζργειασ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ, αλλά τροφοδοτοφνται από αυτόνομουσ ςτακμοφσ 

παραγωγισ που λειτουργοφν με μονάδεσ πετρελαίου (ντίηελ και μαηοφτ). Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα υψθλζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, χαμθλι ενεργειακι απόδοςθ, 

κακϊσ και υψθλό δείκτθ ενεργειακισ εξάρτθςθσ, κάτι το οποίο επθρεάηει ςθμαντικά τθν 

αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. 

φμφωνα με το ΕΕΚ, τόςο το ςενάριο υφιςτάμενων πολιτικϊν και μζτρων (ΤΠΜ), όςο και 

το ςενάριο επιπρόςκετων πολιτικϊν και μζτρων (ΕΠΜ), προβλζπουν τθ διαςφνδεςθ όλων 

των αυτόνομων νθςιϊτικων ςυςτθμάτων ςτο εκνικό διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα θλεκτρικισ 

ενζργειασ μζχρι το 2031. Με τθ ςτρατθγικι αυτι, κα μειωκεί ςθμαντικά ο δείκτθσ 

ενεργειακισ εξάρτθςθσ με μείωςθ των ειςαγωγϊν πετρελαιοειδϊν. 

Επιπρόςκετα, ςτα νθςιά τθσ Ελλάδασ πρζπει να αναγνωριςτεί το ιςχυρό δυναμικό για 

εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ και να εκμεταλλευτοφν οι απεριόριςτεσ πθγζσ αιολικισ και 

θλιακισ ενζργειασ. Λόγω τθσ μεταβλθτισ παροχισ τζτοιων ςυςτθμάτων, απαιτείται 

ευελιξία του ςυςτιματοσ μζςω κατάλλθλων διαςυνδζςεων και εγκαταςτάςεων 

αποκικευςθσ ενζργειασ. ε αρχικό ςτάδιο, κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςε ΑΠΕ 

ςτακερισ παροχισ ενζργειασ, όπωσ θ βιομάηα και θ γεωκερμικι ενζργεια. Ακολοφκωσ, με 

τθν εξαςφάλιςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ των περιοχϊν, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ 

ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό για τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων εγκαταςτάςεων ΑΠΕ 
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μεταβλθτισ παροχισ, ανάλογα με τθ μορφολογία και το κλίμα τθσ εκάςτοτε περιοχισ 

(MEDDE, 2015). 

 Εξαςφάλιςθ ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ με κατάλλθλεσ διαςυνδζςεισ και αποκικευςθ 

ενζργειασ. 

ε ζνα μζλλον ςτο οποίο προβλζπεται ςθμαντικά μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ, θ ευελιξία του 

δικτφου και των εγκαταςτάςεων κα διαδραματίςει κφριο ρόλο ςτθν αςφάλεια του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με διαςυνδζςεισ με γειτονικζσ 

χϊρεσ, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ενζργειασ. 

ε περιπτϊςεισ υψθλισ ηιτθςθσ μπορεί να ειςάγεται θ απαιτοφμενθ θλεκτρικι ενζργεια 

που χρειάηεται για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ από άλλεσ γειτονικζσ χϊρεσ, μειϊνοντασ ζτςι 

τθ χριςθ των εφεδρικϊν ςτακμϊν παραγωγισ που λειτουργοφν κυρίωσ με ορυκτά καφςιμα. 

Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ υψθλισ παραγωγισ από ςυςτιματα ΑΠΕ, θ οποία κα υπερβαίνει 

τθ ηιτθςθ και τα διακζςιμα αποκθκευτικά ςυςτιματα, θ περίςςεια τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ μπορεί να διοχετεφεται ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα και να εξάγεται ςτισ 

γειτονικζσ χϊρεσ (MEDDE, 2015). 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, ςθμαντικό ρόλο κα 

διαδραματίςουν και οι τεχνολογίεσ αποκικευςθσ ενζργειασ. Θ περίςςεια τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ που κα παράγεται από ςυςτιματα ΑΠΕ μπορεί να αποκθκεφεται με τισ μεκόδουσ 

«power-to-gas» και «power-to-heat», με απϊτερο ςκοπό τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των 

κακαρϊν μορφϊν ενζργειασ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ κα απαιτοφν ςθμαντικά κεφάλαια για 

τθν ανάπτυξι τουσ, κακϊσ και για τθν ζρευνα που κα πραγματοποιθκεί (MEDDE, 2015). 

6.2.1.2 Κτιριακόσ τομζασ (Οικιακόσ και τριτογενισ) 

Ο κτιριακόσ τομζασ ευκφνεται για το 8% (6.276 ktoe CO2 eq) των ςυνολικϊν εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ 2015 (WWF, 2017). 

Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των μακροπρόκεςμων ςτρατθγικϊν που μελετικθκαν ςτα 
προθγοφμενα κεφάλαια, οι κφριεσ δράςεισ που προτείνονται για εφαρμογι ςτθν Ελλάδα 

είναι οι εξισ: 

 Κεςμοκζτθςθ νζων προτφπων ενεργειακισ κατανάλωςθσ για τα νεόδμθτα και 

υφιςτάμενα κτίρια. 

Με τα κατάλλθλα κανονιςτικά πλαίςια μετά το 2020, οι καταςκευαςτικζσ βιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ κα αναγκαςτοφν να χρθςιμοποιοφν υλικά φιλικά προσ το περιβάλλον, αλλά και 

να παρζχουν καλφτερθ κερμικι μόνωςθ ςτισ νζεσ καταςκευζσ, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν. Επιπλζον, τα ςυςτιματα κζρμανςθσ 

και ψφξθσ των νεόδμθτων κτιρίων κα πρζπει να λειτουργοφν είτε με ΑΠΕ, είτε με πθγζσ 

ενζργειασ πολφ χαμθλϊν εκπομπϊν για να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ μζγιςτθσ 

κατανάλωςθσ. Με βάςθ τον ενεργειακό ςχεδιαςμό του Βελγίου για το 2050, θ μζγιςτθ 

ενεργειακι κατανάλωςθ νεόδμθτων κτιρίων κα πρζπει να οριςτεί ςτισ 30 kWh/m2 

(CLIMACT, 2013). 

Αντίςτοιχα, ςτα υφιςτάμενα κτίρια κα πρζπει να διενεργθκοφν οι ανάλογεσ ανακαινίςεισ 

και αναβακμίςεισ, τόςο ςτο κζλυφοσ των κτιρίων, όςο και ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ και 
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ψφξθσ και παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Για το ςφνολο του κτιριακοφ αποκζματοσ, θ μζςθ 

ενεργειακι κατανάλωςθ για το 2050 δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 40 kWh/m2 για τα 

νοικοκυριά και τισ 52 kWh/m2 για τα υπόλοιπα κτίρια (BMUB, 2016). 

Επιπρόςκετα, θ κακιζρωςθ νομοκετικϊν πλαιςίων για κατϊτατο όριο κατανάλωςθσ 

ενζργειασ από ΑΠΕ ςτα νεόδμθτα κτίρια και ςτα υφιςτάμενα κτίρια όπου εφαρμόηονται 

ριηικζσ ανακαινίςεισ, κα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των ΑΠΕ, ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (BMUB, 

2016). 

 Ενίςχυςθ ρυκμοφ ανακαίνιςθσ υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ. 

Ο ρυκμόσ ανακαίνιςθσ και αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων κτιρίων κα πρζπει να αυξθκεί ςε 

τουλάχιςτον 2% του κτιριακοφ αποκζματοσ ετθςίωσ ϊςτε μακροπρόκεςμα να μειωκεί 

ςθμαντικά θ ενεργειακι κατανάλωςθ ςτον κτιριακό τομζα. Για να επιτευχκεί αυτό, 

μποροφν να δθμιουργθκοφν οικονομικά κίνθτρα με τθ μορφι επιδοτιςεων ι φορολογικϊν 

πιςτϊςεων για υλικά και εξοπλιςμό υψθλισ απόδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με άτοκα δάνεια για 

εργαςίεσ ανακαίνιςθσ, ζτςι ϊςτε οι κατοικίεσ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ (Deep Decarbonization Pathways Project, 2015c). 

 Κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ και ενκάρρυνςθ των πολιτϊν για αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ 

τουσ ωσ προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια, κακϊσ και προςφορά 

επιδοτιςεων για ανακαινίςεισ ςυςτθμάτων με πθγζσ ενζργειασ μθδενικϊν εκπομπϊν. 

θμαντικζσ μειϊςεισ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια μποροφν να επιτευχκοφν μζςω 

τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν. Για το ςκοπό αυτό, μποροφν να οργανωκοφν 

εκςτρατείεσ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τα οφζλθ τθσ. Ακόμθ ζνασ τρόποσ για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ είναι οι 

φοροαπαλλαγζσ για νοικοκυριά και κτίρια που δεν υπερβαίνουν ζνα ςυγκεκριμζνο όριο 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ, κακϊσ και θ πρόςκεςθ φόρου εκπομπϊν ανάλογα με τθν 

κατανάλωςθ ρυπογόνων καυςίμων (MEDDE, 2015). 

Θ προϊκθςθ αποδοτικϊν ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ που 

τροφοδοτοφνται με θλεκτρικι ενζργεια ι με τεχνολογίεσ ΑΠΕ, μπορεί να επιτευχκεί με τθν 

προςφορά επιδοτιςεων από το κράτοσ για περαιτζρω ενκάρρυνςθ των πολιτϊν ςχετικά με 

τθ χριςθ μορφϊν ενζργειασ χαμθλϊν εκπομπϊν. 

Οι τοπικζσ αρχζσ κάκε περιοχισ μποροφν να αποτελζςουν πρότυπο ςτθν πλθροφόρθςθ των 

πολιτϊν, με ενεργειακζσ αναβακμίςεισ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ ςτα δθμόςια 

κτίρια, ωσ πρωτοςτάτεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

6.2.1.3 Τομζασ μεταφορϊν και αςτικοφ ςχεδιαςμοφ 

Με τθν ολοζνα αυξανόμενθ ηιτθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ, θ χάραξθ ορκισ ενεργειακισ 

πολιτικισ ςτον τομζα αυτό κρίνεται επιτακτικι. Οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςτθν 

Ελλάδα για το 2015 ςτον τομζα των μεταφορϊν κατείχαν το 22% (17.221 ktoe CO2 eq) των 

ςυνολικϊν εκπομπϊν τθσ χϊρασ (WWF, 2017). 

Οι δράςεισ που προτείνονται για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων 

του κερμοκθπίου είναι οι εξισ: 
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 Δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων και 

μετατόπιςθ προσ τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ. 

Με τθν αφξθςθ των φόρων για εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα κα επιτευχκεί και αφξθςθ 

ςτισ τιμζσ των ορυκτϊν καυςίμων. Με τον τρόπο αυτό θ χριςθ ιδιωτικϊν οχθμάτων μπορεί 

να μειωκεί ςθμαντικά, οδθγϊντασ ζτςι τουσ πολίτεσ ςτθ χριςθ των δθμόςιων μζςων και ςε 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ μεταφοράσ. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, κα ςυνειςφζρει ςθμαντικά 

θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ προςβαςιμότθτασ των δθμόςιων μζςων, κακϊσ και θ 

ανάπτυξθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν τουσ (Deep Decarbonization Pathways 

Project, 2015b). 

Ακόμθ ζνα οικονομικό κίνθτρο για μείωςθ των εκπομπϊν ςτισ ιδιωτικζσ μεταφορζσ 

αποτελεί θ κζςπιςθ κανονιςτικϊν πλαιςίων για ειςαγωγι φόρων κατά τθν αγορά 

οχθμάτων, ςχετικά με τθν κατανάλωςθ καυςίμου και το δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν των 

νζων οχθμάτων (MEDDE, 2015). 

Διάφοροι ειδικοί φόροι, όπωσ οι χρεϊςεισ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ και ςτάκμευςθσ και 

οι κυκλοφοριακζσ ηϊνεσ χαμθλϊν εκπομπϊν, μποροφν να αποτελζςουν πθγι 

χρθματοδότθςθσ για τισ τοπικζσ αρχζσ, παράλλθλα με τθ μείωςθ των εκπομπϊν που κα 

επιφζρουν. Μποροφν να κακιερωκοφν επίςθσ νομοκετικά πλαίςια που κα κακιςτοφν τισ 

πόλεισ ικανζσ να απαγορεφουν ι να χρεϊνουν τθν πρόςβαςθ ςε αςτικζσ περιοχζσ για 

οχιματα με υψθλό δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν (CIVITAS, 2012). 

 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ οχθμάτων που κινοφνται με ςυμβατικά καφςιμα και 

ενίςχυςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

Πζραν τθσ μετατόπιςθσ προσ τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, ςτο μεταβατικό ςτάδιο κα πρζπει 

να αυξθκεί θ ενεργειακι απόδοςθ των οχθμάτων με μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ. φμφωνα 

με το μακροχρόνιο ςχεδιαςμό τθσ Γαλλίασ και τθσ Λρλανδίασ, θ κατανάλωςθ καυςίμου των 

ιδιωτικϊν οχθμάτων δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (MEDDE, 

2015), ενϊ οι εκπομπζσ τουσ κα πρζπει να οριοκετθκοφν ςτα 85 gCO2/km για to 2030 και 50 

gCO2/km για το 2050 αντίςτοιχα (ESB, 2017). 

Για τθν περαιτζρω μείωςθ εκπομπϊν, κρίςιμθ κα είναι και θ ειςαγωγι υβριδικϊν και 

θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτθν αγορά, κακϊσ και οχθμάτων με χριςθ φυςικοφ αερίου και 

βιοκαυςίμων. υγκεκριμζνα, για τα οχιματα που κινοφνται με θλεκτρικι ενζργεια, 

απαιτοφνται ιςχυρζσ επενδφςεισ για ανάπτυξθ των κατάλλθλων υποδομϊν τουσ, όπωσ τα 

ςθμεία ταχείασ φόρτιςθσ και θ επζκταςθ του δικτφου θλεκτροδότθςθσ. Για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ειςαγωγισ θλεκτρικϊν οχθμάτων, μποροφν να δθμιουργθκοφν οικονομικά κίνθτρα ςτουσ 

πολίτεσ, με τθ χριςθ φοροαπαλλαγϊν και επιδοτιςεων για τθν αγορά θλεκτρικϊν 

οχθμάτων (Deep Decarbonization Pathways Project, 2015d). 

 Δθμιουργία υποδομϊν για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων 

του κερμοκθπίου. 

τισ αςτικζσ περιοχζσ, όπου παρουςιάηεται και θ μεγαλφτερθ ηιτθςθ ενζργειασ για 

μεταφορζσ, κα πρζπει να δθμιουργθκοφν ελκυςτικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ που κα 

ενκαρρφνουν τόςο τθ χριςθ των δθμόςιων μζςων μεταφοράσ, όςο και των εναλλακτικϊν 

τρόπων μεταφοράσ (CLIMACT, 2013). 
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Οι ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ χρθςιμοποιοφν θλεκτρικι ενζργεια και οι εκπομπζσ τουσ 

εξαρτϊνται από τισ μορφζσ ενζργειασ με τισ οποίεσ αυτι παράγεται. Με τθν επζκταςθ του 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου, τθ μείωςθ του κόςτουσ των ειςιτθρίων και τθ βελτίωςθ των 

τθλεματικϊν υπθρεςιϊν, μπορεί να επιτευχκεί θ ενκάρρυνςθ των πολιτϊν για χριςθ των 

ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν ςτισ κακθμερινζσ τουσ διαδρομζσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ ηιτθςθ 

ενζργειασ και τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. 

Αντίςτοιχα, τα δθμόςια λεωφορεία κα πρζπει να εκςυγχρονιςτοφν και να τροφοδοτοφνται 

με φυςικό αζριο και βιοκαφςιμα. Θ ανακεϊρθςθ των δρομολογίων τουσ για 

βελτιςτοποίθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τουσ από όλουσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και δράςεισ για 

ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των υποδομϊν τουσ κα επιφζρει πλεονεκτικά αποτελζςματα. 

τθν κατθγορία των εναλλακτικϊν μεταφορϊν, ανικουν οι ενεργθτικζσ μεταφορζσ 

(ποδθλαςία και περπάτθμα) και άλλεσ υπθρεςίεσ κινθτικότθτασ όπωσ θ κοινι ι ςυλλογικι 

χριςθ οχθμάτων («car-sharing» και «carpooling»). Για τθν ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν 

μεταφορϊν, κα πρζπει να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ, όπωσ ποδθλατόδρομοι 

και πεηόδρομοι, που κα προωκοφν τθ χριςθ των ενεργθτικϊν μεταφορϊν, με καλφτερεσ 

διαςυνδζςεισ προσ τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ (TRANSFORuM, 2015). 

 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ. 

Οι μεταφορζσ εμπορευμάτων ςε μακρινζσ αποςτάςεισ κα πρζπει να ςτραφοφν προσ 
ςιδθροδρομικζσ ι πλωτζσ μεταφορζσ, λόγω τθσ υψθλισ κατανάλωςθσ καυςίμων και του 

υψθλοφ δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν των φορτθγϊν οχθμάτων (CIVITAS, 2012). 

Για τθ μείωςθ των δρομολογίων των φορτθγϊν οχθμάτων, μπορεί να δθμιουργθκεί κζντρο 

υπθρεςιϊν αςτικισ εφοδιαςτικισ. Με τον τρόπο αυτό, κα βελτιωκεί ο ςυντελεςτισ φορτίου 

μζςω ενοποίθςθσ των φορτίων (MEDDE, 2015). 

 Κατάλλθλοσ αςτικόσ ςχεδιαςμόσ που κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν 

κάκε περιοχισ. 

Θ αςτικι ανάπτυξθ κα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνθ και προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ για 

μείωςθ των αποςτάςεων μεταξφ των κατοικιϊν και βαςικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ θ 

εκπαίδευςθ, θ εργαςία και οι αγορζσ. Θ αναδιαμόρφωςθ πρζπει να είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν και θ πολιτικι αςτικισ ανάπτυξθσ να 

βαςίηεται ςτο μοντζλο τθσ «μικρισ πόλθσ» όπου όλα είναι εφκολα προςβάςιμα (BMUB, 

2016). 

Για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ μακροπρόκεςμα, κρίςιμο ρόλο 

κα διαδραματίςει και θ ανάπτυξθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τα τοπικά δίκτυα διανομισ 

για μείωςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ ςθμείου παραγωγισ και ςθμείου κατανάλωςθσ των 

αγακϊν. υγκεκριμζνα, ςε πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ προτεραιότθτα κα πρζπει 

να δοκεί ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και ςε μθ μθχανοκίνθτα μζςα. Θ ανάπτυξθ και 

βελτιςτοποίθςθ των μζςων μεταφοράσ κα πρζπει να γίνεται ανάλογα με τισ 

περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. υγκεκριμζνα, ςε 

πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ προτεραιότθτα κα πρζπει να δοκεί ςτα μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ και ςε μθ μθχανοκίνθτα μζςα (MEDDE, 2015). 
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Επιπρόςκετα, όλεσ οι πόλεισ πρζπει να αναπτφξουν χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, 

ςφμφωνα με ευρωπαϊκζσ κατευκφνςεισ και ςυμβουλζσ. Με τον τρόπο αυτό κα οδθγοφνται 

με τθ δικι τουσ πορεία προσ ζνα κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Σα ςχζδια πρζπει να ενιςχφονται 

με περαιτζρω πρωτοβουλίεσ και κίνθτρα, όπωσ εκνικά κανονιςτικά πλαίςια και 

δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ (TRANSFORuM, 2015). 

6.2.2 Πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ και μεκοδολογία ςε επίπεδο τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ 

Για τθν αποτελεςματικι δράςθ των ςτρατθγικϊν ςτθν κατεφκυνςθ προσ ανκρακικι 

ουδετερότθτα, θ εμπλοκι και ςυνειςφορά όλων των επιπζδων διακυβζρνθςθσ κα 

διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο. Από τθ μελζτθ του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, διαφαίνεται θ αναγκαιότθτα για λιψθ αποφάςεων και δράςεων ςε 

ζνα πολυεπίπεδο ςφςτθμα, οι οποίεσ κα ζχουν ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα. 

Θ ανάπτυξθ ενόσ μακροπρόκεςμου ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ πρζπει να βαςιςτεί ςτουσ 

εξισ πυλϊνεσ: 

 φνδεςθ των ςχεδίων ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ και εναρμόνιςθ των εκνικϊν, 

περιφερειακϊν και τοπικϊν ςτρατθγικϊν με κακιζρωςθ ενόσ κοινοφ οράματοσ 

 Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν και επαρκϊν δομϊν πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, τόςο για το 

ςυντονιςμό, όςο και για τθν υλοποίθςθ των ςχεδίων 

 Αναηιτθςθ εξειδικευμζνων χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

επίτευξθσ των απαραίτθτων αποτελεςμάτων 

 Μελζτθ των αναγκϊν, προτεραιοτιτων και ευπακειϊν κάκε περιοχισ, ςε όλα τα 

επίπεδα 

 Προςζλκυςθ και ςυμμετοχι εξωτερικϊν φορζων κακϊσ και των πολιτϊν ςε δθμόςιεσ 

διαβουλεφςεισ 

τθν παροφςα φάςθ, ο ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςτθν Ελλάδα δεν είναι ολοκλθρωμζνοσ, 

αφοφ δεν υπάρχει ξεκάκαρο νομοκετικό πλαίςιο για μια ενιαία ςυνεκτικι προςζγγιςθ 

ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ και για τθν ενςωμάτωςθ των διαφόρων επιπζδων διακυβζρνθςθσ 

και των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. Σα ςχζδια και οι οδθγίεσ που 

εφαρμόηονται, κακϊσ και το επίπεδο εφαρμογισ τουσ, παρουςιάηονται ςτον πιο κάτω 

πίνακα.  
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Πίνακασ 19: Ενεργειακά, αςτικά και χωροταξικά ςχζδια που εφαρμόηονται ςτθν Ελλάδα ςτα διάφορα 
επίπεδα διακυβζρνθςθσ 

χζδιο 

Επίπεδο 
Εφαρμογισ 

χετικόσ Νόμοσ/Οδθγία 
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χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο 
Ενζργεια και το Κλίμα (ΔΑΕΚ)   



φμφωνο των Δθμάρχων 
για το Κλίμα και τθν 

Ενζργεια 
Όχι 

χζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ)  

  Ν. 4599/2019 Ναι 

Εκνικό χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ (ΕΔΕΑ) 


  

Οδθγία 2012/27/ΕΕ Ναι 

χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 
(ΔΕΑ) 

   Ν. 4342/2015 Ναι 

Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
(ΕΔΑ) 


  

Ν. 4042/2012 
Οδθγία 2008/98/ΕΚ 

Ναι 

Περιφερειακό χζδιο Δράςθσ 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ)  


 

Ν. 4042/2012 
Οδθγία 2008/98/ΕΚ 

Ναι 

Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
(ΣΔΑ)  

 Ν. 4496/2017 Ναι 

Εκνικι τρατθγικι για τθν 
Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι 
(ΕΠΚΑ) 


  

Ν. 4414/2016 Ναι 

Περιφερειακό χζδιο για τθν 
Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι 
(ΠεΠΚΑ) 

 


 
Ν. 4414/2016 Ναι 

Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 
Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) 


  

Ν. 4122/2013 
ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/2018 

Ναι 

Σοπικό Χωρικό χζδιο (ΣΧ) 
  

 Ν. 4447/2016 Ναι 

Όπωσ φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα, κάποια από τα ςχζδια δεν εφαρμόηονται ςε 

τοπικό επίπεδο, ι δεν είναι υποχρεωτικά με τθν υπάρχουςα νομοκεςία. Για παράδειγμα, τα 

ΔΑΕΚ δεν είναι υποχρεωτικά για κάκε διμο, αλλά αποτελοφν εκελοντικι δζςμευςθ για 

τουσ διμουσ που υπογράφουν το φμφωνο των Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια. 

Επίςθσ, τα ΣΧ ζχουν υποχρεωτικό χαρακτιρα βάςει τθσ νομοκεςίασ, ωςτόςο δεν 

εφαρμόηονται ευρζωσ ςτουσ διμουσ λόγω ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ των 

απαραίτθτων μελετϊν και μθ φπαρξθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ. 

Θ πορεία προσ τθν επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ κα πρζπει να βαςίηεται ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ και ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ. Για το λόγο αυτό, θ προτεινόμενθ 

μεκοδολογία για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςτθν Ελλάδα αναδεικνφει τθν ενςωμάτωςθ των 

πιο πάνω ςχεδίων και τθ ςυγκζντρωςι τουσ ςε τοπικό επίπεδο, ϊςτε κάκε διμοσ να 

λαμβάνει μζτρα και αποφάςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ, 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πολιτϊν, τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, τθ 

μορφολογία και το περιβάλλον τθσ περιοχισ. 
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Επιπρόςκετα, τα τοπικά ςχζδια κα πρζπει να εναρμονίηονται τόςο με τθν περιφερειακι, 

όςο και με τθν εκνικι ενεργειακι ςτρατθγικι. Όλα τα διακζςιμα ςχζδια και ςε όλα τα 

επίπεδα πρζπει να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, ϊςτε να εδραιωκεί μία ςυνεκτικι πολιτικι 

ςτθ χϊρα. Οι δράςεισ που προτείνονται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, παρουςιάηονται πιο 

κάτω. 

 Εκπόνθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αειφόρο ενζργεια και το κλίμα ςε 

δθμοτικό επίπεδο 

Όλοι οι τομείσ τθσ ενζργειασ και του αςτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι 

μεταξφ τουσ, όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα. Για παράδειγμα, ο 

χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ενόσ διμου είναι αλλθλζνδετοσ με τθ βιϊςιμθ αςτικι 

κινθτικότθτα, αφοφ δράςεισ ςτον ζνα τομζα επθρεάηουν άμεςα τθ λιψθ αποφάςεων ςτον 

άλλο. 

 
Εικόνα 6-1: Αλλθλεπίδραςθ των τομζων που ςχετίηονται με τθν αειφόρο ενζργεια και το κλίμα 

Θ ζννοια ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ να 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ και να δρουν αναλόγωσ. Επιπρόςκετα, ζνα 

τζτοιο ςχζδιο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ πτυχζσ του ενεργειακοφ και αςτικοφ ςχεδιαςμοφ 

και κα αξιοποιεί όλεσ τισ επιμζρουσ μελζτεσ ςε τοπικό επίπεδο (ενεργειακζσ, πολεοδομικζσ 

και κυκλοφοριακζσ). ε γενικζσ γραμμζσ, το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο που προτείνεται να 

αναπτυχκεί, μπορεί να βαςιςτεί ςτισ αρχζσ και τθ δομι των ΔΑΕΚ, τα οποία μποροφν να 

αποτελζςουν τθν κοινι βάςθ αναφοράσ. 
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Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ των ΔΑΕΚ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν προςζγγιςθ 

που προτείνεται για ζνα ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό, είναι οι εξισ: 

 Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ το οποίο κα προςεγγίηεται ανκρωποκεντρικά για τθ 

βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ 

 Αξιολόγθςθ του γεωγραφικοφ, δθμογραφικοφ και τοπικοφ ενεργειακοφ πλαιςίου 

 Απογραφι εκπομπϊν για κακιζρωςθ ρεαλιςτικϊν ςτόχων μείωςθσ των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου 

 Κζςπιςθ χρονοδιαγράμματοσ για το 2030 με εξειδικευμζνεσ δράςεισ για τουσ 

επιμζρουσ τομείσ 

 Κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν ςτουσ δθμοτικοφσ φορείσ 

 Εκτίμθςθ κόςτουσ και επιπτϊςεων με αξιολόγθςθ κινδφνων και ευπακειϊν ανά δράςθ 

ι πακζτο δράςεων 

 Δράςεισ και πολιτικζσ τόςο για μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ όςο και για τθν 

προςαρμογι ςε αυτιν 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των ενδιαφερόμενων φορζων και των πολιτϊν ςε ενεργειακά 

κζματα μζςω τθσ προϊκθςθσ επιτυχθμζνων ζργων, τθν εφαρμογι καινοτόμων 

δράςεων και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων πλθροφόρθςθσ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ για μακροπρόκεςμο ενεργειακό 

ςχεδιαςμό ςε τοπικό επίπεδο, τα πιο κάτω επιπρόςκετα μζτρα κα πρζπει να 

ενςωματωκοφν ςτο νζο ολοκλθρωμζνο ςχζδιο: 

 Επζκταςθ του χρονοδιαγράμματοσ με κακιζρωςθ οροςιμων για το 2040 και το 2050 

και ενίςχυςθ δράςεων και ςτόχων ςφμφωνα με τθν εκνικι ενεργειακι ςτρατθγικι τθσ 

χϊρασ 

 Τιοκζτθςθ κοινισ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθ ςυλλογι δεδομζνων, 
τουλάχιςτον ςε επίπεδο διμων τθσ ίδιασ περιφζρειασ (μζςω ερωτθματολογίων, 
ςυνεντεφξεων και μθχανιςμϊν/εργαλείων παρακολοφκθςθσ προόδου) 

 Ενςωμάτωςθ των ΒΑΚ και των ΣΧ για βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα και εξειδικευμζνο 

χωροταξικό ςχεδιαςμό 

 Ενςωμάτωςθ ΣΔΑ για ορκι διαχείριςθ αποβλιτων και μείωςθ των επιπτϊςεων των 

απορριμμάτων ςτθ βιωςιμότθτα τθσ περιοχισ 

 Ενοποίθςθ των τοπικϊν ςχεδίων και δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου που να 
λαμβάνει υπόψθ όλα τα ςχζδια ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ 

 Δθμιουργία μθχανιςμϊν ανατροφοδότθςθσ πλθροφοριϊν μεταξφ των διαφόρων 
επιπζδων 

 Επικαιροποίθςθ του ςχεδίου ανά 5ετία για αξιολόγθςθ και αναπροςαρμογι των 

δράςεων με βάςθ τα αποτελζςματα τουσ και τα διακζςιμα χρθματοδοτικά 

προγράμματα 

 υνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του ςχεδίου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Περαιτζρω δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και εμπλοκισ των πολιτϊν και 

εξωτερικϊν φορζων ςτθ λιψθ αποφάςεων 

 φνδεςθ ςχεδίων με πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνα χρθματοδοτικά μζςα για τουσ 

επιμζρουσ τομείσ 

Θ προτεινόμενθ προςζγγιςθ για ενςωμάτωςθ όλων των ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο, 

παρουςιάηεται ςτο επόμενο ςχεδιάγραμμα. 
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Εικόνα 6-2: Προτεινόμενοσ ολοκλθρωμζνοσ μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςε τοπικό επίπεδο
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Εικόνα 6-3: Προτεινόμενα βιματα υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνου μακροπρόκεςμου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό επίπεδο 
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 Κεςμοκζτθςθ του ολοκλθρωμζνου ςχεδίου ϊςτε να καταςτεί υποχρεωτικό για όλουσ 

τουσ διμουσ, με παράλλθλθ μετατόπιςθ εξουςίασ και άςκθςθσ νομοκετικϊν 

μεταρρυκμίςεων προσ το τοπικό επίπεδο 

Για τθν εφρυκμθ λειτουργία των διαδικαςιϊν, υπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου και 

των ςχετικϊν μελετϊν κα πρζπει να είναι θ εκάςτοτε δθμοτικι αρχι, τθν οποία κα 

επιβλζπει θ περιφερειακι αρχι ςτθν οποία ανικει. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιεσ αρχζσ 

του διμου κα δφνανται να λαμβάνουν τισ αποφάςεισ που εμπλζκουν τθν επικράτεια και 

τουσ πολίτεσ τουσ. 

Όλοι ανεξαιρζτωσ οι πρωτοβάκμιοι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (διμοι - Ο.Σ.Α. α’ 

βακμοφ) τθσ Ελλάδασ κα πρζπει να υποβάλουν το ολοκλθρωμζνο τοπικό τουσ ςχζδιο ςτο 

δευτεροβάκμιο Ο.Σ.Α. (περιφζρειεσ - Ο.Σ.Α. β’ βακμοφ) ςτον οποίο ανικουν. Με τον τρόπο 

αυτό, οι περιφερειακζσ διοικιςεισ μποροφν να αξιολογοφν τα τοπικά ςχζδια κάκε περιοχισ, 

να τα εγκρίνουν και να επιβάλλουν τισ απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ για τθν ομαλι 

διεξαγωγι των διαδικαςιϊν. Θ ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και 

ςτθν επίτευξθ τθσ ανκρακικισ ουδετερότθτασ πρζπει να αποτελεί μία ενιαία προςπάκεια 

με ζνα κοινό όραμα. 

Εάν δεν υφίςταται, κα πρζπει να ςυςτακεί Σοπικι Επιτροπι για τθν Ενζργεια και το Κλίμα 

(ΣΕΕΚ) ανά διμο, θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, το ςχεδιαςμό τθσ 

περιοχισ, τθ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν και τθν επίβλεψθ, αξιολόγθςθ και 

αναδιάρκρωςθ των δράςεων. Θ επιτροπι κα πρζπει να απαρτίηεται από καταρτιςμζνο 

εξειδικευμζνο προςωπικό, κακϊσ και να εμπλζκει ιδιωτικοφσ φορείσ και πολίτεσ ςε 

διαβουλεφςεισ πριν και κατά τθ λιψθ αποφάςεων. Αντίςτοιχα προτείνεται και θ ςφςταςθ 

Περιφερειακισ Επιτροπισ για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΠΕΕΚ) ανά περιφζρεια, θ οποία κα 

υποςτθρίηει και κα εγκρίνει τα τοπικά ςχζδια, και κα βρίςκεται ςε επικοινωνία με τθν 

Εκνικι Επιτροπι για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΕΕΚ). 

υχνό φαινόμενο αποτελεί θ παρεμπόδιςθ δράςεων των διμων, κυρίωσ λόγω εκνικϊν 

νομοκετικϊν πλαιςίων ι κακυςτζρθςθσ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Με τθ 

δυνατότθτα για κζςπιςθ ρυκμιςτικϊν πλαιςίων ανά διμο ι περιφζρεια, οι Ο.Σ.Α. κα 

μποροφν να εκτελοφν τισ απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ οι οποίεσ κα είναι κατάλλθλεσ 

ανάλογα με τα δεδομζνα τθσ περιοχισ. Για παράδειγμα, ςε μια αςτικι περιοχι μπορεί να 

δοκεί ζμφαςθ ςτον κτιριακό τομζα με κακιζρωςθ προτφπων μθδενικισ κατανάλωςθσ 

κτιρίων και ςτον αςτικό ςχεδιαςμό με τθ δθμιουργία κυκλοφοριακϊν ηωνϊν μθδενικϊν 

εκπομπϊν ρφπων, ενϊ ςε μια αγροτικι περιοχι μπορεί να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν 

προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και των δαςϊν, κακϊσ και ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του 

γεωργικοφ τομζα. 

 Χρθματοδότθςθ δθμοτικϊν δράςεων και ςφνδεςθ με το εκνικό επίπεδο 

Σα απαραίτθτα κεφάλαια που απαιτοφνται για το ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ ςε τοπικό 

επίπεδο, μποροφν να λθφκοφν από διάφορουσ πόρουσ, όπωσ ευρωπαϊκά κονδφλια, 

ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ, κρατικοφσ χρθματοδοτικοφσ 

μθχανιςμοφσ (π.χ. Πράςινο ταμείο), ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ-δθμόςιου τομζα και άλλα. ε 

περιπτϊςεισ όπου θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ζχει κακιερϊςει φόρουσ χριςθσ ορυκτϊν 

καυςίμων ςτα κτίρια, κόμιςτρα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, ηϊνεσ χαμθλϊν εκπομπϊν και 
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απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ ι ςτάκμευςθσ, τα ζςοδα μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ζνασ 

επιπλζον χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ. 

Ενδεικτικοί οργανιςμοί που μποροφν να παρζχουν τεχνικι και νομοκετικι υποςτιριξθ, 

κακϊσ και να προςφζρουν υπθρεςίεσ ςυλλογισ δεδομζνων ςτισ πολιτικζσ του τοπικοφ 

επιπζδου είναι οι εξισ: 

 Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Τ.ΠΕ.Ν.) 

 Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (Κ.Α.Π.Ε.) 

 Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΑΣ.) 

 Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (Σ.Ε.Ε.) 

 Παροχείσ ενζργειασ (Δ.Ε.Θ., Δ.ΕΠ.Α., Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., κ.ά.) 

 Παροχείσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν (Smart Power, Helesco, κ.ά.) 

 Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

 Μθ Κυβερνθτικοί Οργανιςμοί - Μ.Κ.Ο. (Greenpeace, WWF, κ.ά.) 

 Πανεπιςτιμια και ερευνθτικά ιδρφματα 

 Επιχειρθματίεσ 

τον πιο κάτω πίνακα, παρουςιάηονται ςυνοπτικά δράςεισ και πολιτικζσ που προτείνονται 

για εξζταςθ και εφαρμογι ςε επίπεδο διμου για τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςχεδίου για τθν αειφόρο ενζργεια και το κλίμα. 
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Πίνακασ 20: Προτεινόμενεσ δράςεισ και πολιτικζσ ςε τοπικό επίπεδο για τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αειφόρου ενζργειασ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

1 Ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων 

1.1 Κεςμοκζτθςθ προτφπων ενεργειακισ κατανάλωςθσ για υφιςτάμενα και νεόδμθτα κτίρια (δθμόςια και ιδιωτικά) 

1.2 Πιλοτικά προγράμματα και ζργα επίδειξθσ ςε δθμόςια κτίρια για ενθμζρωςθ και ενκάρρυνςθ των πολιτϊν 

1.3 
Κακιζρωςθ ελαχίςτου ορίου παραγωγισ ενζργειασ από ΑΠΕ ςε νεόδμθτα κτίρια και ςε υφιςτάμενα κτίρια ςτα οποία πραγματοποιείται ριηικι 
ανακαίνιςθ 

1.4 Ενίςχυςθ του ρυκμοφ ανακαίνιςθσ των κτιρίων με δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων 

1.5 Μελζτθ και αξιοποίθςθ του μικροκλίματοσ που δθμιουργείται γφρω από τα κτίρια 

1.6 Επιβολι φόρων για τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από τθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ/ψφξθσ 

1.7 Ανάπτυξθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ και προϊκθςθ αντλιϊν κερμότθτασ με τθ χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

1.8 
Εκτζλεςθ υποχρεωτικϊν ενεργειακϊν επικεωριςεων με βάςθ τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) από εξειδικευμζνο προςωπικό 
και ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ για όλα τα κτίρια ανά 10ετία 

1.9 Χρθματοδότθςθ από ςυμμετοχι των διμων ςε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ (Cohesion Fund, EASME, EFSI, ERDF και άλλα) 

2 Χωροταξικόσ και πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ 

2.1 
Ανάπτυξθ πολεοδομικϊν μελετϊν και Σοπικϊν Χωρικϊν χεδίων (ΣΧ) με μακροχρόνια προοπτικι για κάκε διμο με επιδοτιςεισ από κρατικά 
προγράμματα (π.χ. Πράςινο ταμείο) 

2.2 Διαςφάλιςθ ςυνεκτικισ πόλθσ 

2.3 Δθμιουργία εκτεταμζνου δικτφου πεηόδρομων και ποδθλατοδρόμων μετά από πολφπλευρθ αναγνϊριςθ των τοπικϊν δεδομζνων 

2.4 Εφαρμογι των αρχϊν τθσ οικολογικισ δόμθςθσ και τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ 

2.5 Λεράρχθςθ των δρόμων και καλι προςβαςιμότθτα 

2.6 υγκρότθςθ ςχεδίου επανάχρθςθσ εγκαταλελειμμζνθσ γθσ και κτιρίων ζναντι τθσ νζασ δόμθςθσ 

2.7 Εξαςφάλιςθ ελεφκερων χϊρων και χϊρων πραςίνου 

3 Βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα 

3.1 
Εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν, κυρίωσ για τα αςτικά κζντρα, παράλλθλα με θχο-περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό και ςυγκρότθςι τουσ ςτα χζδια 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) 

3.2 Δθμιουργία απαιτοφμενων υποδομϊν και υποχρεωτικι χωροκζτθςθ ςθμείων φόρτιςθσ για οχιματα που κινοφνται με θλεκτρικι ενζργεια 

3.3 Ανάπτυξθ δικτφων πράςινων δομϊν, πεηόδρομων και ποδθλατοδρόμων 
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3.4 
Ανάπτυξθ υποδομϊν κατάλλθλων για χριςθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν με εφκολθ προςβαςιμότθτα (π.χ. ςτακμοί λεωφορείων, μετρό, 
ςιδθροδρομικοί ςτακμοί, χϊροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων και ποδθλάτων) 

3.5 Δθμιουργία λωρίδων αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ ΜΜΜ 

3.6 Κζςπιςθ χαμθλότερων ορίων ταχφτθτασ για περαιτζρω μείωςθ των εκπομπϊν από ιδιωτικά οχιματα και για τθν αςφάλεια των πολιτϊν 

3.7 Χριςθ ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν, που ςυντελοφν ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ 

3.8 Χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων για αυτονομία φωτιςμοφ ςτισ ςτάςεισ των ΜΜΜ 

3.9 
Προϊκθςθ τθσ «εικονικισ κινθτικότθτασ», και ςυγκεκριμζνα τθν τθλε-εξυπθρζτθςθ δθμοςίων υπθρεςιϊν ι τθν τθλεργαςία με ςτόχο τθ μείωςθ των 
μετακινιςεων 

3.10 Δθμιουργία ζξυπνων ςτάςεων με τθλεματικά ςυςτιματα ενθμζρωςθσ για τουσ χρόνουσ διζλευςθσ των ΜΜΜ από τισ ςτάςεισ 

3.11 Προϊκθςθ και ενθμζρωςθ των πολιτϊν για εναλλακτικζσ μορφζσ μεταφορϊν, όπωσ θ κοινι χριςθ οχθμάτων και θ μζκοδοσ «park and ride» 

3.12 
Ειςαγωγι, προϊκθςθ και ενθμζρωςθ για οχιματα με θλεκτροκίνθςθ. Ο δθμοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων και τα ΜΜΜ κα πρζπει να κινοφνται κατά το 
μζγιςτο δυνατόν με θλεκτρικι ενζργεια. 

3.13 
Κακιζρωςθ ηωνϊν μειωμζνθσ κυκλοφορίασ και απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ για ρυπογόνα οχιματα με επιβολι προςτίμων για ςθμαντικι μείωςθ των 
εκπομπϊν και παράλλθλα χρθματοδότθςθ των διμων 

4 Διαχείριςθ αποβλιτων 

4.1 
Τποχρεωτικι εκπόνθςθ Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΔΑ) και ζγκριςι του από τθ δθμοτικι επιτροπι και τισ αρμόδιεσ περιφερειακζσ 
αρχζσ 

4.2 Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν δράςεων όπωσ καμπάνιεσ πλθροφόρθςθσ ςχετικζσ με τθν μείωςθ των απορριμμάτων 

4.3 Επαρκισ τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων και ανακφκλωςθσ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ 

4.4 Προϊκθςθ δράςεων ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ υλικϊν 

4.5 
Ειςαγωγι οχθμάτων ςυλλογισ απορριμμάτων με χριςθ βιοκαυςίμων και θλεκτροκίνθςθσ, με υποχρεωτικι χωροκζτθςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν 
(ςθμεία φόρτιςθσ και ανεφοδιαςμοφ) 

5 Προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

5.1 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου τοπικοφ ςχεδίου μακροχρόνιασ πολιτικισ για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι (ΣΟΠΚΑ) 

5.2 τενι ςυνεργαςία και διαβοφλευςθ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ με λεπτομερι μελζτθ των μακροπρόκεςμων προβλζψεων και εκτιμιςεων 

5.3 υλλογι και καταγραφι δεδομζνων για όλουσ τουσ τομείσ που αφοροφν τθν κλιματικι αλλαγι 

5.4 
Δθμιουργία διαφλων επικοινωνίασ με τισ γειτονικζσ περιοχζσ και χϊρεσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριϊν, κακϊσ και για τθ διαμόρφωςθ 
κοινϊν δράςεων και ςτρατθγικϊν 
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5.5 
Δθμιουργία παρατθρθτθρίου παρακολοφκθςθσ και ειδικοφ μθχανιςμοφ επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ τοπικϊν προςπακειϊν και δράςεων προςαρμογισ 
με τθν κατάρτιςθ κατάλλθλων δεικτϊν και εργαλείων 

5.6 Χριςθ διαδικτυακϊν εργαλείων για διάδοςθ γνϊςεων και μελζτθ καλϊν πρακτικϊν προςαρμογισ (π.χ. Climate-ADAPT) 

6 Άλλα μζτρα και πολιτικζσ ςε επίπεδο διμου 

6.1 
Μδρυςθ Σοπικισ Επιτροπισ για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΣΕΕΚ) οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθ μελζτθ, εκπόνθςθ, διεκπεραίωςθ, ομαλι λειτουργία, 
αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ του ολοκλθρωμζνου ςχεδίου. Θ επιτροπι κάκε τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κα πρζπει να απαρτίηεται από το απαιτοφμενο 
εξειδικευμζνο προςωπικό και οι δράςεισ και πολιτικζσ τθσ κα ελζγχονται από τθν περιφερειακι αρχι ςτθν οποία ανικει. 

6.2 
Αποκεντρωμζνθ παραγωγι ενζργειασ με τοπικά ςυςτιματα παραγωγισ χαμθλϊν ι/και μθδενικϊν εκπομπϊν (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, 
βιομάηα) 

6.3 
Εφαρμογι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ φωτοβολταϊκϊν και μικροανεμογεννθτριϊν, ςε όλο το περιουςιακό δυναμικό τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ 

6.4 Μελζτθ φωτιςμοφ του διμου 

6.5 
Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων των ςθματοδοτϊν και των ςθμείων δθμόςιου φωτιςμοφ με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και με χριςθ 
φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων για τθν παραγωγι τθσ ενζργειασ που απαιτείται 
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7 υμπεράςματα και Προοπτικζσ 

7.1 υμπεράςματα 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αςχολικθκε με τθ μελζτθ των μακροπρόκεςμων 

ενεργειακϊν ςτρατθγικϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, κακϊσ και με τθν αναγνϊριςθ των 

μοντζλων πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ 

επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ ςτον πλανιτθ αποτελεί ζνα κυρίαρχο κζμα και απαιτεί 

τθ ςυμβολι όλων μασ. Ζχει ιδθ αναγνωριςτεί, τόςο θ κλίμακα των επιπτϊςεων τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, όςο και θ ςθμαςία τθσ υλοποίθςθσ πολυεπίπεδων ςυςτθμάτων λιψθσ 

αποφάςεων, μζςω εξειδικευμζνων ερευνϊν και διοργάνωςθ πιλοτικϊν ζργων. 

Αρχικά, παρουςιάςτθκαν οι ςτόχοι και θ υφιςτάμενθ ενεργειακι ςτρατθγικι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζπειτα τθσ Ελλάδασ, ϊςτε να αποτυπωκεί το κοινό όραμα και θ 

εναρμόνιςθ των πολιτικϊν για επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ. 

Ακολοφκωσ παρατζκθκαν ερευνθτικά αποτελζςματα για τα μοντζλα πολυεπίπεδθσ 

διακυβζρνθςθσ, τα οποία αναδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ ςτθν 

υλοποίθςθ δράςεων και ςχεδίων για τθν ενζργεια και το κλίμα. Θ ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων περιλαμβάνει μζτρα και προτάςεισ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

Για να μπορζςει να δοκεί μια πιο πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ εικόνα των υφιςτάμενων 

μακροπρόκεςμων ενεργειακϊν ςτρατθγικϊν, ακολοφκθςε αξιολόγθςθ και ςυγκριτικι 

ανάλυςθ των εκνικϊν ςχεδίων για τθν ενζργεια και το κλίμα ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Θ 

διαδικαςία αυτι ανζδειξε τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ όλων των επιπζδων 

διακυβζρνθςθσ ςε ενεργειακά κζματα, κακϊσ και βζλτιςτεσ δράςεισ ανάλογα με τισ 

προτεραιότθτεσ και τθσ ανάγκεσ κάκε χϊρασ. 

Επιπρόςκετα, προβλικθκε και τονίςτθκε θ ζλλειψθ μοντζλων πολυεπίπεδθσ ςυνεργαςίασ 

και διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα. Με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ πολιτικισ τθσ χϊρασ, 

παρουςιάςτθκαν δράςεισ προσ εφαρμογι ςε εκνικό επίπεδο. Σζλοσ, προτάκθκε μία 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςε τοπικό επίπεδο, θ οποία υπογραμμίηει τθ ςθμαςία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και μζτρα για τθν ανάπτυξθ ενόσ πολυεπίπεδου 

ςυςτιματοσ. 

7.2 Προοπτικζσ 

Οι μελλοντικζσ προοπτικζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ περιλαμβάνουν: 

 υγκριτικι αξιολόγθςθ περιςςότερων χωρϊν με μακροπρόκεςμο ενεργειακό 

ςχεδιαςμό, με ζμφαςθ ςτθν αντιςτοίχιςθ προτεραιοτιτων και δράςεων προσ 

εφαρμογι 

 Περαιτζρω ανάλυςθ με ενςωμάτωςθ και των υπόλοιπων τομζων που ζχουν αντίκτυπο 

ςτο κλίμα και το περιβάλλον, όπωσ θ βιομθχανία, θ γεωργία κ.ά. 

 Αναηιτθςθ νζων και εξειδικευμζνων προγραμμάτων και πρωτοβουλιϊν ςε διεκνζσ, 

ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, με ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν και προτάςεων, τόςο 

για τθν ενεργειακι πολιτικι, όςο και για τθ ςφνδεςι τθσ με τθν προςζγγιςθ τθσ 

πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ 
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 Παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ τθσ προόδου των χωρϊν που παρουςιάςτθκαν ςτθν 

παροφςα μελζτθ, όςον αφορά τθν υλοποίθςθ, τα οφζλθ και τισ επιπτϊςεισ των 

ςτρατθγικϊν τουσ 
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Rupprecht 
Consult 
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βιϊςιμεσ μεταφορζσ και τον αςτικό ςχεδιαςμό 
Δθμιουργία forum για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με ςκοπό 
τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ  
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http://www.transforum-
project.eu/  

CH4LLENGE IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Αντιμετϊπιςθ προκλιςεων και εμποδίων ςτθν ανάπτυξθ 
χεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ 
Ενεργόσ ςυμμετοχι πολιτϊν και εμπλεκόμενων φορζων 
Ενκάρρυνςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ ιδρυμάτων και 
οργανιςμϊν 
Επιλογι κατάλλθλων και αποδοτικϊν μζτρων 
Αναλυτικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ ςχεδίων 

2013-2016 
http://www.sump-
challenges.eu/  

European Platform 
On Mobility 
Management 
(EPOMM) 

IEE 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Αποτελεί διαδικτυακι πλατφόρμα με ςτόχουσ: 
Δθμιουργία οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικϊν 
μεταφορϊν 
Προϊκθςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διαχείριςθσ 
κινθτικότθτασ 
Ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν για τθ διαχείριςθ 
κινθτικότθτασ 

2014-2015 http://www.epomm.eu/  

ENDURANCE IEE 
• Ευρωπαϊκό 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 

Εγκακίδρυςθ ιςχυρϊν εκνικϊν δικτφων για χζδια Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Κινθτικότθτασ 
Τποςτιριξθ δραςτθριοτιτων εκμάκθςθσ και ανταλλαγισ 
γνϊςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Μείωςθ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων 

2013-2016 
http://www.epomm.eu/end
urance/ 

PRESTO ΛΕΕ 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Προϊκθςθ ποδθλαςίασ και αφξθςθ μεριδίου ςτισ μεταφορζσ 
για μείωςθ των εκπομπϊν, βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ και μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ 

2009-2012 
http://www.presto-
cycling.eu/  

http://www.transforum-project.eu/
http://www.transforum-project.eu/
http://www.sump-challenges.eu/
http://www.sump-challenges.eu/
http://www.epomm.eu/
http://www.epomm.eu/endurance/
http://www.epomm.eu/endurance/
http://www.presto-cycling.eu/
http://www.presto-cycling.eu/
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Παροχι τεχνογνωςίασ, εργαλείων και εμπειριϊν για 
προϊκθςθ των ενεργθτικϊν μεταφορϊν (ποδθλαςία, 
περπάτθμα) με ςκοπό τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
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https://www.switchtravel.eu
/ 

City VITAlity and 
Sustainability 
(CIVITAS) 

European 
Commission 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Τποςτιριξθ πόλεων και τοπικϊν διοικιςεων ςτθ λιψθ 
αποφάςεων και μζτρων για βιϊςιμεσ αςτικζσ μεταφορζσ 
Δθμιουργία ζργων επίδειξθσ και ερευνθτικϊν πρωτοβουλιϊν 
με τθ μζκοδο "living-labs" για ανταλλαγι γνϊςεων και 
καταςκευι ενόσ αποδοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ 
ςυςτιματοσ μεταφορϊν ςτθν Ευρϊπθ 

2002-2020 https://civitas.eu/  

REFORM 
Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Τποςτιριξθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ χεδίων Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Κινθτικότθτασ ωσ μζςο για τθ ςτροφι προσ 
ςυςτιματα μεταφορϊν χαμθλϊν εκπομπϊν 

2017-2020 
https://www.interregeurope.
eu/reform/  

InnovaSUMP 
Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ανάπτυξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν και μεκολογιϊν για τθν 
ενίςχυςθ και βελτίωςθ των διαδικαςιϊν προετοιμαςίασ, 
ανάπτυξθσ, εκπόνθςθσ και υλοποίθςθσ χεδίων Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Κινθτκότθτασ 

2017-2021 
https://www.interregeurope.
eu/innovasump/  

CYCLEWALK 
Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Τποςτιριξθ τθσ ςτροφισ προσ μθ μθχανοκίνθτουσ και 
ενεργθτικοφσ τρόπουσ μεταφοράσ με ενίςχυςθ των 
ααντίςτοιχων υποδομϊν 

2017-2021 
https://www.interregeurope.
eu/cyclewalk/  

Towards new 
Regional Action 
plans for 
sustainable urban 
Mobility (TRAM) 

Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ενδυνάμωςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων αςτικισ κινθτικότθτασ 
ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τθν ανάπτυξθ ενόσ 
ανταγωνιςτικοφ, αποδοτικοφ και χαμθλϊν εκπομπϊν 
Ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν 

2016-2021 
https://www.interregeurope.
eu/tram/  

MATCH-UP 
Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ανάπτυξθ πολυτροπικισ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ με 
ςτοχοποίθςθ ςτισ μεταφορζσ χαμθλϊν και μθδενικϊν 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

2018-2022 
https://www.interregeurope.
eu/match-up/  
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Πρωτοβουλία Οργανιςμόσ 
Επίπεδο 

εφαρμογισ 
Σομζασ επικζντρωςθσ 

Χρονικι 
περίοδοσ 

Ιςτοςελίδα 

DEvelopment of 
MObility 
management in 
European Cities 
(DEMO-EC) 

Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ενςωμάτωςθ τθσ διαχείρθςθσ κινθτικότθτασ ςτθν αςτικι 
ανάπτυξθ και το ςχεδιαςμό, μζςω ανάλυςθσ, ανταλλαγισ και 
διάδοςθσ καλϊν πρακτικϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ πολιτικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν ςτισ 
μεταφορζσ 

2017-2021 
https://www.interregeurope.
eu/demo-ec/  

OptiTrans 
Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Προϊκθςθ και βελτιςτοποίθςθ πολιτικϊν ςτον τομζα των 
δθμόςιων μεταφορϊν με καινοτόμεσ τεχνολογίεσ, 
πολυτροπικά ςυςτιματα μεταφορϊν και τεχνολογίεσ 
επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ 

2017-2021 
https://www.interregeurope.
eu/optitrans/  

PROMotion of E-
mobiliTy in EU 
regionS 
(PROMETEUS) 

Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Προϊκθςθ θλεκτροκίνθςθσ ςτισ μεταφορζσ με διάκεςθ 
κατάλλθλων υποδομϊν και ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
των πολιτϊν και των αρμόδιων φορζων 

2017-2021 
https://www.interregeurope.
eu/prometeus/  

Cooperative 
Information 
platform for low 
carbon and 
Sustainable 
MOBility (CISMOB) 

Interreg 
Europe 

• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Δθμιουργία καινοτόμων οδϊν για μείωςθ των εκπομπϊν και 
ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ ςε αςτικζσ περιοχζσ, με 
βελτίωςθσ τθσ χριςθσ των υποδομϊν αςτικϊν μεταφορϊν 
μζςω τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ 

2016-2020 
https://www.interregeurope.
eu/cismob/  

URBACT ERDF 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ των πόλεων και ανάπτυξθ 
ολοκλθρωμζνων λφςεων ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ, μζςω 
δικτφωςθσ, ανταλλαγισ γνϊςεων και αναγνϊριςθσ καλϊν 
πρακτικϊν 

2002-2020 https://urbact.eu/  

Boosting Urban 
Mobility Plans 
(BUMP) 

IEE • Σοπικό 

Τποςτιριξθ τοπικϊν διοικιςεων ςτθν ανάπτυξθ χεδίων 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ με παροχι των 
απαραίτθτων γνϊςεων και δεξιοτιτων 
Προϊκθςθ ςυνεργαςίασ, αμοιβαίασ μάκθςθσ και 
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ ςε όλα τα επίπεδα 

2013-2016 
http://www.bump-
mobility.eu/  

C40 Low-Emission 
Vehicles (LEV) 

C40 • Σοπικό 
Προϊκθςθ οχθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα ςε μαηικζσ αςτικζσ μεταφορζσ 

2015 - 
https://www.c40.org/networ
ks/zero-emission-vehicles  
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Πρωτοβουλία Οργανιςμόσ 
Επίπεδο 

εφαρμογισ 
Σομζασ επικζντρωςθσ 

Χρονικι 
περίοδοσ 

Ιςτοςελίδα 

Network 

Transport 
Decarbonisation 
Alliance (TDA) 

TDA 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Επιχειρθςιακό 

υνεργαςία χωρϊν, πόλεων και επιχειριςεων για κατάλλθλο 
ςχεδιαςμό και λιψθ μζτρων για μθδενικζσ εκπομπζσ ςτισ 
μεταφορζσ 

2018 - http://tda-mobility.org/  

EcoMobility 
Alliance 

ICLEI • Σοπικό 

Ενίςχυςθ δεςμεφςεων τοπικϊν διοικιςεων για τουσ τόχουσ 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (SDGs) με εςτίαςθ ςτον χωροταξικό 
ςχεδιαςμό, τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 
και τθ μείωςθ εξάρτθςθσ από ιδιωτικά οχιματα 

2011 - https://ecomobility.org/  

Sustainable 
mobility for all 
(Sum4all) 

World Bank 
• Εκνικό 
• Σοπικό 

Τποςτιριξθ ςυνοχισ μεταξφ διεκνοφσ, εκνικισ και τοπικισ 
πολιτικισ μεταφορϊν και επενδφςεων 
Αξιοποίθςθ χρθματοδότθςθσ που απαιτείται για τθν 
εφαρμογι βιϊςιμων πολιτικϊν κινθτικότθτασ  

2017 - http://sum4all.org/  

International Zero-
Emission Vehicle 
Alliance (ZEV 
Alliance) 

ICCT 
• Εκνικό 
• Σοπικό 

Επιτάχυνςθ υιοκζτθςθσ οχθμάτων μθδενικϊν εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνκρακα με κακοριςμό ςτόχων, λιψθ μζτρων 
και υποςτιριξθ άλλων οργανιςμϊν/διοικιςεων 

2015 - http://www.zevalliance.org/  

Global Fuel 
Economy Initiative 
(GFEI) 

FIA 
• Εκνικό 
• Σοπικό 

Βελτιϊςεισ ςτθν οικονομία καυςίμων ςτισ μεταφορζσ 
Τποςτιριξθ εκνικϊν και τοπικϊν διοικιςεων ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 
Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίςθ αρμόδιων και 
εμπλεκόμενων φορζων ςτον τομζα των μεταφορϊν 

2009 -  
http://www.globalfuelecono
my.org/  

Public Transport 
Declaration on 
Climate Leadership 

UITP 
• Εκνικό 
• Σοπικό 

Δραςτικι αφξθςθ του μεριδίου δθμόςιων μεταφορϊν ςτθν 
αγορά για μείωςθ τωνεκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 
Ανάπτυξθ ικανοτιτων και ανταλλαγι γνϊςεων 
Τποςτιριξθ ςτθ λιψθ αποφάςεων 

2014 - 
http://www.uitp.org/climate
-leadership  
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Χρονικι 
περίοδοσ 
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EV100 
The Climate 
Group 

• Επιχειρθςιακό 

Επιτάχυνςθ τθσ διείςδυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ 
Οι επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθν πρωτοβουλία 
δεςμεφονται για μεταςχθματιςμό του εταιρικοφ τουσ ςτόλου 
οχθμάτων ςε θλεκτρικά οχιματα και για εγκατάςταςθ 
υποδομϊν φόρτιςθσ ςτα κτίρια τουσ 

2017 -  
https://www.theclimategrou
p.org/project/ev100  

MobiliseYourCity 
ADEME, AFD, 
Cerema, 
CODATU, GIZ 

• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Τποςτιριξθ πόλεων ςτθν εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ των 
χεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (SUMPs) 
Τποςτιριξθ χωρϊν ςτθν εκπόνθςθ των Εκνικϊν Πολιτικϊν 
για Αςτικι Κινθτικότθτα (NUMPs) 

2015 - 
http://www.mobiliseyourcity
.net/ 

Below50 WBSCD 
• Εκνικό 
• Επιχειρθςιακό 

Μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με 
αντικατάςταςθ ορυκτϊν καυςίμων με εναλλακτικά καφςιμα 
χαμθλϊν εκπομπϊν ςτισ μεταφορζσ, 10% ζωσ το 2030 και 
27% ζωσ το 2050 

2017 - http://www.below50.org/  
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

C-Track 50 
○ Horizon 2020 
(H2020) 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

τόχοσ του ςχεδίου είναι να κινθτοποιιςει και να κακοδθγιςει τισ δθμόςιεσ 
αρχζσ ςτον κακοριςμό μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων ενεργειακισ 
πολιτικισ, ςτθν προϊκθςθ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και ςτθ ςτιριξθ 
των περιφερειακϊν και τοπικϊν αρχϊν ςτθν ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ και 
εφαρμογι φιλόδοξων ολοκλθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ για τθν αειφόρο 
ενζργεια και το κλίμα. και επίτευξθ ανκρακικισ ουδετερότθτασ ζωσ το 2050. 
Αυτό κα επιτευχκεί μζςω: (i) διευκόλυνςθσ τθσ ςυνεργαςίασ κάκετθσ και 
οριηόντιασ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ ςε ζντεκα ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, (ii) 
κακοριςμοφ προτεραιοτιτων ςτρατθγικισ πολιτικισ ςε εκνικό επίπεδο και 
ενίςχυςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ για τθν αξιοποίθςθ των 
ςυνεργιϊν ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ενεργειακισ απόδοςθσ και ανανεϊςιμθσ 
ενζργειασ, (iii) ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, και 
(iv) ανάπτυξθσ προτάςεων χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ δράςεων 
αειφόρου ενζργειασ 

01/03/2018-
28/02/2021 

• τόχοι ΕΕ 2030 και 2050 
• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• χζδια δράςθσ 
• υνεργαςία φορζων 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Σοπικι/Δθμοτικι 
διοίκθςθ 
• Μθχανιςμοί 
χρθματοδότθςθσ 

https://www.c-
track50.eu/ 

Roadmaps for Energy 
(R4E) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε. ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ H2020 
με ςτόχο τθν ανάπτυξθ μίασ νζασ ενεργειακισ ςτρατθγικισ μζςω οραμάτων 
και χαρτϊν πορείασ για τισ 8 ςυνεργαηόμενεσ πόλεισ, ςε ςυντονιςμό με 
ςχετικοφσ τοπικοφσ φορείσ. Σο ζργο επικεντρϊνεται ςε 3 περιοχζσ του τομζα 
τθσ αειφόρου ενζργειασ που είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τισ κφριεσ ευκφνεσ 
των διμων: "ζξυπνα" κτίρια, "ζξυπνεσ" μεταφορζσ και "ζξυπνοι" αςτικοί 
χϊροι 

01/03/2015-
28/02/2018 

• Χάρτεσ πορείασ 
• Ζξυπνα κτίρια 
• Βιϊςιμεσ μεταφορζσ 
• Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

http://roadmapsf
orenergy.eu/  

ENLARGE (Energies for 
Local Administrations 
to Renovate 
Governance in 
Europe) 
○ H2020 
• Σοπικό 

2-ετζσ ζργο υπό τθν αιγίδα του Λνςτιτοφτου Κοινωνικισ Ζρευνασ του Μιλάνου 
και χρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε.. τόχοσ του είναι θ δθμιουργία και θ 
διάδοςθ γνϊςεων ςχετικά με τθ ςυμμετοχικι διακυβζρνθςθ με ζμφαςθ ςτθν 
αειφόρο ενζργεια, μζςω μιασ διαδικαςίασ διαλόγου και ανταλλαγισ μεταξφ 
των υπεφκυνων χάραξθσ πολιτικισ, των κοινωνικϊν φορζων και των 
επαγγελματιϊν. 

01/10/2016-
30/09/2018 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• υνεργαςία φορζων 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 

http://www.enlar
ge-project.eu/  
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

PANEL 2050 
(Partnership for New 
Energy Leadership) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Χρθματοδοτοφμενο ζργο από τθν πρωτοβουλία H2020 για τθν προϊκθςθ μίασ 
κοινότθτασ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα ςτθν Ευρϊπθ ζωσ το 2050. το 
πλαίςιο του PANEL, ζχει δθμιουργθκεί το Δίκτυο Αειφόρου Ενζργειασ τθσ 
Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (CEESEN). Επιδιϊκει να επιτφχει αυτόν τον 
ςτόχο υποςτθρίηοντασ κοινότθτεσ ςε 11 χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ να μετατραποφν ςε οικονομίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα, 
εξοπλίηοντασ τισ με τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν κινθτοποίθςθ των 
τοπικϊν φορζων προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ. 

01/03/2016-
28/02/2019 

• Χάρτεσ πορείασ 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Ενδιαφερόμενοι φορείσ 

https://ceesen.or
g/panel2050  

Global Covenant of 
Mayors for Climate 
and Energy 
○ World Bank 
○ European 
Investment Bank (EIB) 
○ European Bank of 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 
• Σοπικό 

Σο Παγκόςμιο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια διεκνισ ςυμμαχία πόλεων 
και τοπικϊν κυβερνιςεων με κοινό μακροπρόκεςμο όραμα τθν προϊκθςθ και 
υποςτιριξθ τθσ εκελοντικισ δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αλλαγισ του 
κλίματοσ και τθν μετάβαςθ ςε μια κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. 
Χρθματοδοτεί τισ πόλεισ και τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ κινθτοποιϊντασ και 
υποςτθρίηοντασ φιλόδοξεσ, μετριςιμεσ, προγραμματιςμζνεσ κλιματικζσ και 
ενεργειακζσ δράςεισ ςτισ κοινότθτζσ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τα αςτικά και 
περιφερειακά δίκτυα, τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ και άλλουσ εταίρουσ για να 
επιτφχει τθν αποςτολι του. 

22/06/2016 
- 

• Χρθματοδότθςθ και 
υποςτιριξθ τοπικϊν 
διοικιςεων 
• υνεργαςία φορζων 
• Ανάπτυξθ ςχεδίων με 
δεςμεφςεισ και ςτόχουσ 

https://www.glob
alcovenantofmayo
rs.org/  

EmBuild 
○ H2020 
• Σοπικό 

Σο EmBuild υποςτθρίηει τισ δθμόςιεσ αρχζσ ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ 
Ευρϊπθσ για να προετοιμάςουν μια μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι για τθν 
κινθτοποίθςθ των επενδφςεων ςτθν ενεργειακά αποδοτικι ανακαίνιςθ των 
κτιρίων. Σα ιδιωτικά, δθμόςια και βιομθχανικά κτίρια πρζπει να 
χρθςιμοποιοφν λιγότερθ ενζργεια για να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των 
ενεργειακϊν και κλιματικϊν ςτόχων τθσ ΕΕ, κακϊσ ευκφνονται για το 40% τθσ 
ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και το 36% των εκπομπϊν CO₂ ςτθν ΕΕ. Ο 
δθμόςιοσ τομζασ πρζπει να είναι ο πρωτοπόροσ και αρωγόσ προσ τθ 
δθμιουργία ενόσ ενεργειακά αποδοτικοφ κτιριακοφ τομζα. 

01/03/2016-
31/08/2018 

• χζδια ανακαίνιςθσ 
κτιρίων ςε διμουσ 
• Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
ςτον κτιριακό τομζα 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 

http://embuild.eu
/ 

https://ceesen.org/panel2050
https://ceesen.org/panel2050
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
http://embuild.eu/
http://embuild.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

FosterREG 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Χρθματοδοτοφμενο ζργο από το πρόγραμμα H2020 τθσ Ε.Ε.. τοχεφει ςτθν 
ενίςχυςθ των ικανοτιτων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για το 
ςχεδιαςμό, τθ χρθματοδότθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 
ανάπλαςθσ για τθν αειφόρο ενζργεια, μζςω τθσ προϊκθςθσ και τθσ 
δθμιουργίασ αποτελεςματικοφ πολυεπίπεδου ςυντονιςμοφ και τθσ ενίςχυςθσ 
των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν δικτφων. Αυτοί οι ςτόχοι κα επιτευχκοφν μζςω 
τθσ ςυμμετοχισ των δθμόςιων φορζων ςε κοινζσ δραςτθριότθτεσ ανάλυςθσ 
και ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία και τθ διάδοςθ 
ςτοχοκετθμζνων εκπαιδευτικϊν υλικϊν και δραςτθριοτιτων ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ. 

01/06/2015-
31/05/2017 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ενδυνάμωςθ τθσ 
Οδθγίασ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

http://www.foster
reg.eu/  

URBAN LEARNING 
○ H2020 
• Περιφερειακό 

Ζνα ζργο τθσ ΕΕ το οποίο ςυγκζντρωςε μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ με ςκοπό 
τθν ανταλλαγι και τθν εργαςία για τθ βελτίωςθ των δομϊν διακυβζρνθςθσ 
για τον ενοποιθτικό ενεργειακό ςχεδιαςμό ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. τόχοσ του 
είναι να βελτιωκεί ο ςυντονιςμόσ του ςχεδιαςμοφ μεταξφ των πόλεων, των 
παρόχων υποδομϊν και των προμθκευτϊν ενζργειασ, να δθμιουργθκοφν 
διαρκείσ δομζσ για τθν απαραίτθτθ ανταλλαγι μεταξφ των βαςικϊν 
ενδιαφερομζνων ςτισ ςυμμετζχουςεσ πόλεισ και να διευκολυνκεί θ 
ενεργθτικι μάκθςθ προςφζροντασ εμπειρίεσ ςτισ πόλεισ και μεταφορά 
γνϊςεων και μοντζλων αναπαραγωγισ. 

01/03/2015-
30/11/2017 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• υνεργαςία φορζων 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

http://www.urban
learning.eu/  

http://www.fosterreg.eu/
http://www.fosterreg.eu/
http://www.urbanlearning.eu/
http://www.urbanlearning.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

PentaHelix 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ και δοκιμι μιασ νζασ προςζγγιςθσ για τθν 
ενςωμάτωςθ του ςχεδιαςμοφ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ για τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ, με ςτενι αλλθλεπίδραςθ με βαςικοφσ φορείσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ και λφςεισ αειφόρου ανάπτυξθσ. Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ 
μιασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και χζδια Δράςθσ 
για τθν Αειφόρο Ενζργεια και το Κλίμα (SECAP) που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
από πολλοφσ δθμόςιουσ φορείσ για τον κοινό προγραμματιςμό και τθν 
υλοποίθςθ. Αυτό κα επιτρζψει τθν ενςωμάτωςθ διαφόρων διοικθτικϊν 
επιπζδων και γεωγραφικϊν περιοχϊν χωροταξίασ κακϊσ και κα βελτιϊςει τθν 
αποδοτικότθτα του κόςτουσ ςε ολόκλθρθ τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ με βάςθ τθν οικονομικι κλίμακα, τθ ςτενότερθ ςυνεργαςία και 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Ανάπτυξθ ςχεδίων 
δράςθσ 
• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 
• Ανταλλαγι γνϊςεων  
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 

https://pentahelix
.eu/ 

SIMPLA (Sustainable 
Integrated Multi-
sector PLAnning) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο SIMPLA υποςτθρίηει τισ τοπικζσ αρχζσ ςτθν εναρμόνιςθ των ςχεδίων 
δράςθσ για τθν αειφόρο ενζργεια (SEAPs) και των ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ 
κινθτικότθτασ (SUMPs). Σο ζργο απευκφνεται ςε μικροφσ και μεςαίουσ 
διμουσ, προτείνοντασ μια προςζγγιςθ ςε τζςςερα βιματα για τθν προϊκθςθ 
του εναρμονιςμζνου ςχεδιαςμοφ. Οι ειδικζσ ςυνεδρίεσ κατάρτιςθσ και 
κακοδιγθςθσ, βαςιςμζνεσ ςε μια υγιι μεκοδολογία ςχεδιαςμζνθ ςε 
διακρατικό επίπεδο, οδθγοφν ςτθν από κοινοφ ανάπτυξθ ςχεδίων βιϊςιμθσ 
ενζργειασ και κινθτικότθτασ. Ο κοινόσ ςχεδιαςμόσ μεγιςτοποιεί τισ 
ςυνζργειεσ, προκαλεί ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ και ανοίγει το δρόμο 
για τθν αποςυμφόρθςθ, τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν 
καλφτερθ ποιότθτα ηωισ για τουσ πολίτεσ. 

01/02/2016-
31/01/2019 

• χζδια δράςθσ 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Βιϊςιμεσ μεταφορζσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 

http://www.simpl
a-project.eu/en/  

https://pentahelix.eu/
https://pentahelix.eu/
http://www.simpla-project.eu/en/
http://www.simpla-project.eu/en/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

multEE (Multi-level 
governance for Energy 
Efiiciency) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

τοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυνοχισ και τθσ ποιότθτασ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 
εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω καινοτόμων 
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και επαλικευςθσ, κακϊσ και μζςω 
βελτιωμζνου ςυντονιςμοφ μεταξφ διαφόρων διοικθτικϊν επιπζδων. 
Χρθςιμοποιϊντασ αποτελεςματικότερα τθν ενζργεια, οι ευρωπαίοι πολίτεσ 
μποροφν να μειϊςουν το κόςτοσ των ενεργειακϊν τουσ λογαριαςμϊν, να 
μειϊςουν τθν εξάρτθςι τουσ από εξωτερικοφσ προμθκευτζσ πετρελαίου και 
φυςικοφ αερίου και να βοθκιςουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

01/03/2015-
31/08/2017 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• υνεργαςία φορζων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Μθχανιςμοί 
παρακολοφκθςθσ και 
επαλικευςθσ 

http://multee.eu/  

Odyssee-MURE 
○ H2020 
• Εκνικό 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι να παρζχει ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ 
τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κακϊσ και 
αξιολόγθςθ των μζτρων πολιτικισ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ανά τομζα για 
τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Σο ζργο βαςίηεται ςε δφο ςυμπλθρωματικζσ βάςεισ 
δεδομζνων, Odyssee και Mure. Θ Odyssee περιζχει πλθροφορίεσ για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ και τουσ δείκτεσ CO₂ με ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
κατανάλωςθ ενζργειασ, τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ και τισ ςχετικζσ 
εκπομπζσ CO₂. Θ Mure περιλαμβάνει περιγραφι, με τθν εκτίμθςθ των 
επιπτϊςεων, όλων των μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ που εφαρμόηονται ςε 
επίπεδο ΕΕ ι ςε εκνικό επίπεδο. 

01/02/2016-
31/07/2018 

• Βάςθ δεδομζνων 
• Διδικτυακι πλατφόρμα 
• Εκπομπζσ αερίων 
κερμοκθπίου 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ενεργειακι κατανάλωςθ 

http://www.odyss
ee-mure.eu/  

EEW3 (Energy 
Efficiency Watch 3) 
○ Philips 
○ Rockwool 
○ Intelligent Energy 
Europe (IEE) 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου EEW3 είναι να δθμιουργιςει ζνα βρόχο 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν 
πολιτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν αμοιβαία μάκθςθ 
ςτθν αποτελεςματικι χάραξθ πολιτικισ ςε όλθ τθν ΕΕ. Εξετάηει τθν πρόοδο 
των εκνικϊν πολιτικϊν και τα νομοκετικά ζγγραφα, αναηθτά γνϊςεισ των 
εμπειρογνωμόνων μζςω ζρευνασ και δθμιουργεί νζεσ πλατφόρμεσ 
διαβοφλευςθσ με ευρφ φάςμα φορζων (βουλευτζσ, περιφζρειεσ, πόλεισ, 
επιχειριςεισ και εμπειρογνϊμονεσ) 

19/08/2014-
18/08/2017 

• Εκνικόσ ςχεδιαςμόσ 
• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Νομοκεςία 

http://www.energ
y-efficiency-
watch.org/  

http://multee.eu/
http://www.odyssee-mure.eu/
http://www.odyssee-mure.eu/
http://www.energy-efficiency-watch.org/
http://www.energy-efficiency-watch.org/
http://www.energy-efficiency-watch.org/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

50000&1 SEAPs 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Παρζχει ςυνεκτικι προςζγγιςθ για τθν ενςωμάτωςθ των υςτθμάτων 
Διαχείριςθσ Ενζργειασ (EnMS) με τα χζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 
(SEAPs) ςφμφωνα με το πρότυπο διαχείριςθσ ενζργειασ όπωσ το ISO 50001 και 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενζργειασ, ωσ ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ 
τθσ ποιότθτασ για τουσ διμουσ που ζχουν δεςμευτεί για βιϊςιμο ενεργειακό 
ςχεδιαςμό. κοπόσ του είναι να βοθκιςει τουσ διμουσ να ξεπεράςουν τα 
εμπόδια για τθ κεςμοκζτθςθ των ςχεδίων δράςθσ τουσ και να ενιςχφςουν τισ 
εςωτερικζσ δομζσ και διαδικαςίεσ για τθν ποιοτικι, μακροπρόκεςμθ, 
ενεργειακι πολιτικι. Αυτό διαςφαλίηει ότι οι βιϊςιμεσ προςεγγίςεισ ςτθν 
τοπικι ενεργειακι πολιτικι και τον προγραμματιςμό διαδίδονται και 
ενιςχφονται περαιτζρω ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. 

2014-2017 

• Δθμοτικι διοίκθςθ 
• χζδια δράςθσ 
• υςτιματα διαχείριςθσ 
ενζργειασ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 

http://www.5000
1seaps.eu/home/  

Data4Action 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο ζργο Data4Action εξετάηει τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ των 
δθμόςιων αρχϊν ςτισ βάςεισ δεδομζνων ενζργειασ για τθν καλφτερθ 
εφαρμογι και παρακολοφκθςθ των ΔΑΕ. Βελτιϊνει τθν ανταλλαγι 
δεδομζνων, κινθτοποιεί βαςικοφσ φορείσ και διευκολφνει τθ ςυνεργαςία τουσ 
μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων παρατθρθτθρίων. υμπεριλαμβάνει επίςθσ 
τοπικζσ αρχζσ ςτθν εφαρμογι και παρακολοφκθςθ των ΔΑΕ τουσ. Ο γενικόσ 
ςτόχοσ του είναι θ κακιζρωςθ μακροπρόκεςμων μοντζλων ανταλλαγισ 
δεδομζνων ςτον τομζα του αειφόρου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, μζςω τθσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιων αρχϊν και παροχζων ενεργειακϊν δεδομζνων. 

2014-2017 

• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• χζδια δράςθσ 
• Μθχανιςμοί 
παρακολοφκθςθσ και 
επαλικευςθσ 

https://energee-
watch.eu/about-
data4action/  

http://www.50001seaps.eu/home/
http://www.50001seaps.eu/home/
https://energee-watch.eu/about-data4action/
https://energee-watch.eu/about-data4action/
https://energee-watch.eu/about-data4action/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

EDI_Net (Energy Data 
Innovation Network) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο EDI-Net ςτοχεφει να βοθκιςει τισ δθμόςιεσ αρχζσ να κακορίςουν και να 
αξιολογιςουν τα ςχζδια ενεργειακισ απόδοςθσ και ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. 
Απευκφνεται άμεςα και επθρεάηει τουσ υπεφκυνουσ για τθ λιψθ αποφάςεων, 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, τουσ διαχειριςτζσ ενζργειασ και το προςωπικό των 
δθμοςίων αρχϊν. Για να επιτευχκεί ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ όςον 
αφορά τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ τθσ βιϊςιμθσ ενεργειακισ πολιτικισ, 
μποροφν να επιςθμανκοφν τρεισ βαςικοί άξονεσ: ζνα αναλυτικό ςφςτθμα 
δεδομζνων με τθν ικανότθτα ανάλυςθσ εκατομμυρίων μετριςεων, ζνα 
θλεκτρονικό φόρουμ για τισ δθμόςιεσ αρχζσ των υπευκφνων λιψθσ 
αποφάςεων και των επαγγελματιϊν του χρθματοοικονομικοφ τομζα και 
δραςτθριότθτεσ δικτφωςθσ που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ 
ικανοτιτων ςτο πλαίςιο του ςχεδίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτο 
δίκτυο και ςτθν αναπαραγωγι των αποτελεςμάτων. 

01/03/2016-
28/02/2019 

• Ανάλυςθ δεδομζνων 
• Διαδικτυακό φόρουμ 
• Διομότιμθ εκπαίδευςθ 
• Δθμόςια κτίρια 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 

https://edi-
net.eu/  

Compete4SECAP (C4S) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο ζργο Compete4SECAP ςτοχεφει να βοθκιςει τισ τοπικζσ αρχζσ να κζςουν 
ςε εφαρμογι τα ΔΑΕ τουσ. Σο ζργο προωκεί τθν υιοκζτθςθ τυποποιθμζνων 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ ςε διμουσ μζςω του ςυντονιςμοφ των 
εκνικϊν διαγωνιςμϊν και των ανταλλαγϊν από ομότιμουσ φορείσ, τα οποία 
κατευκφνουν τθν προςοχι και τθ ςυμμετοχι των τοπικϊν αρχϊν ςτισ εκνικζσ 
αρχζσ ςε 8 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σο ζργο ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 
αναβάκμιςθσ των ΔΑΕ ςε ΔΑΕΚ, ςφμφωνα με τισ νζεσ προςεγγίςεισ 
ςχεδιαςμοφ που προωκεί το φμφωνο των Δθμάρχων. 

01/10/2017-
30/09/2020 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Διαχείριςθ ενζργειασ 
• χζδια δράςθσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 

http://compete4s
ecap.eu/  

https://edi-net.eu/
https://edi-net.eu/
http://compete4secap.eu/
http://compete4secap.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

EPATEE (Evaluation in
to Practice 
to Achieve Targets 
for Energy Efficiency) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο EPATEE ςτοχεφει να δϊςει ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ εργαλεία και γνϊςεισ για 
τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ. Σο EPATEE 
κα ενιςχφςει τθν ικανότθτα των υπεφκυνων χάραξθσ πολιτικισ για τθν 
αξιολόγθςθ των πολιτικϊν, παρζχοντάσ τουσ εργαλεία και πρακτικζσ γνϊςεισ 
ϊςτε θ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ του 
κφκλου πολιτικισ και να διακρίνει τισ αποτελεςματικζσ από τισ μθ 
αποτελεςματικζσ πολιτικζσ. Αυτό κα βαςιςτεί ςτθν ανάλυςθ των 
υφιςτάμενων εμπειριϊν αξιολόγθςθσ ςχετικά με μια ςειρά μζςων, όπωσ τα 
ςυςτιματα υποχρζωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθ νομοκεςία και τα 
οικονομικά κίνθτρα. Σα διδάγματα από αυτά τα παραδείγματα κα 
αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ κατευκυντιριων γραμμϊν και 
εργαλείων αξιολόγθςθσ καλϊν πρακτικϊν. 

01/05/2017-
31/10/2019 

• Αξιολόγθςθ πολιτικϊν 
και επιπτϊςεων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 

https://epatee.eu
/ 

mPOWER 
○ H2020 
• Σοπικό 

Σο mPOWER κα δθμιουργιςει ζνα ευρείασ κλίμακασ και ςυςτθματικό 
πρόγραμμα μάκθςθσ μεταξφ τουλάχιςτον 100 τοπικϊν δθμόςιων αρχϊν με 
ςτόχο τθν αναπαραγωγι καινοτόμων βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν τοπικι 
ενζργεια. Κα χαρτογραφιςει τθν υφιςτάμενθ δθμοτικι ενεργειακι πολιτικι 
και κα προςδιορίςει καινοτομίεσ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, κακϊσ και προκλιςεισ. 
Θ δράςθ αυτι κα επιτρζψει ςτισ ςυμμετζχουςεσ αρχζσ ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ να μάκουν από τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που μποροφν να 
αναπαραχκοφν, να αναγνωρίςουν τουσ κινδφνουσ και να δεςμευτοφν ςε 
οδοφσ αναπαραγωγισ που ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ. 
Σα διδάγματα που κα αντλθκοφν κα διαδοκοφν δθμοςίωσ και μζςω δικτφων-
ςτόχων ςε εφκολα προςιτι μορφι αναπαραγωγισ. 

01/05/2018-
30/04/2022 

• Σοπικι/Δθμοτικι 
διοίκθςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 

https://energy-
cities.eu/project/
mpower-
municipal-action-
public-
engagement-and-
routes-towards-
energy-transition/  

https://epatee.eu/
https://epatee.eu/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
https://energy-cities.eu/project/mpower-municipal-action-public-engagement-and-routes-towards-energy-transition/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

INTENSSS-PA 
(INspiring Training 
ENergy-Spatial 
Socioeconomic 
Sustainability to 
Public Authorities) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο INTENSSS-PA βοθκά τισ δθμόςιεσ αρχζσ να ενςωματϊςουν το κζμα τθσ 
ενζργειασ ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό και ςε περιφερειακά φυςικά και 
κοινωνικοοικονομικά τοπία. Σο ςχζδιο παρζχει ανκρϊπινθ και κεςμικι 
ικανότθτα ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ και ςτο ευρφτερο δίκτυο ιδιωτικϊν και 
δθμόςιων φορζων που ςχετίηονται με τθν ενζργεια και τον χωροταξικό 
ςχεδιαςμό, εφαρμόηοντασ τθν ζννοια του Living Lab. υγκεκριμζνα, 
αναπτφςςει ζνα δίκτυο επτά Περιφερειακϊν Ηωντανϊν Εργαςτθρίων (RLL), 
ζνα ςε κάκε μία από τισ επτά περιφερειακζσ περιοχζσ που ςυμμετζχουν ςτο 
ζργο. Σα RLL επικεντρϊνονται ςτθ βελτίωςθ και το ςχεδιαςμό μιασ κοινισ και 
ολοκλθρωμζνθσ ζννοιασ αειφόρου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ και ςτθν 
εφαρμογι τθσ προκειμζνου να αναπτυχκοφν βιϊςιμα ενεργειακά ςχζδια για 
κάκε περιοχι. Θ ςυνολικι προςζγγιςθ περιλαμβάνει ςυνεδρίεσ εκμάκθςθσ 
και βιωματικά προγράμματα παράλλθλα με τθν ζντονθ δικτφωςθ. 

01/02/2016-
31/07/2018 

• Εμπλεκόμενοι φορείσ 
• Living Labs 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 

http://www.inten
ssspa.eu/  

EMPOWERING 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο ζργο EMPOWERING ςυμβάλλει ςτθ μετάβαςθ ζξι περιφερειϊν τθσ ΕΕ προσ 
μια κοινωνία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα όςον αφορά τθ 
μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, τθν ανανεϊςιμθ ενζργεια και 
τθν ενεργειακι απόδοςθ, ενιςχφοντασ τισ ικανότθτεσ των διμων και των 
περιφερειακϊν εκπροςϊπων να διαμορφϊνουν ολοκλθρωμζνεσ ενεργειακζσ 
ςτρατθγικζσ και ςχζδια. Σο ζργο εξετάηει τισ προκλιςεισ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι τοπικοί διμοι και οι περιφερειακζσ 
αρχζσ ςε υγιείσ διακρατικζσ δραςτθριότθτεσ ανταλλαγισ και εκμάκθςθσ. Οι 
βελτιωμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ των τοπικϊν αρχϊν εφαρμόηονται ςτθν 
πράξθ κατά τθν ζγκριςθ των νζων ΔΑΕΚ και ςτθν αναβάκμιςθ των 
υφιςτάμενων, ενϊ οι περιφερειακζσ αρχζσ υποςτθρίηονται για τθ 
διαμόρφωςθ του περιφερειακοφ ενεργειακοφ οράματοσ ζωσ το 2050, 
υπογραμμίηοντασ τισ κφριεσ ενεργειακζσ προκλιςεισ και προςδιορίηοντασ 
πικανζσ οικονομικζσ ςτρατθγικζσ δράςεισ προσ εφαρμογι. 

01/02/2016-
31/01/2019 

• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Σοπικι/Δθμοτικι 
διοίκθςθ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Βιϊςιμεσ μεταφορζσ 
• Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

http://www.empo
wering-
project.eu/en/sa
mple-page/  

http://www.intenssspa.eu/
http://www.intenssspa.eu/
http://www.empowering-project.eu/en/sample-page/
http://www.empowering-project.eu/en/sample-page/
http://www.empowering-project.eu/en/sample-page/
http://www.empowering-project.eu/en/sample-page/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

BUILD UPON 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο BUILD UPON ςτοχεφει να βοθκιςει τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ να ςχεδιάςουν 
και να εφαρμόςουν ιςχυρζσ, μακροπρόκεςμεσ εκνικζσ ςτρατθγικζσ για τθν 
ανακαίνιςθ των υφιςτάμενων κτιρίων τουσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν 
παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για να βοθκιςουν 
τισ δθμόςιεσ αρχζσ και να παρζχουν δραςτθριότθτεσ μεγάλθσ κλίμακασ 
ανάπτυξθσ ικανοτιτων. Σο ζργο ςυμβάλλει ςτθ ςτόχευςθ ςυγκεκριμζνων 
παραγόντων μεταξφ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ενδιαφερομζνων και ςτθν 
ανάπτυξθ μιασ μεγάλθσ κλίμακασ διαρκρωμζνθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
πρωτοβουλιϊν και των ενδιαφερόμενων φορζων ανακαίνιςθσ. 

01/03/2015-
28/02/2017 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 

http://buildupon.
eu/ 

COOPENERGY 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο COOPENERGY ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ 
δθμόςιεσ αρχζσ να αναπτφξουν κοινά ςχζδια δράςθσ χρθςιμοποιϊντασ 
ςυμφωνίεσ διακυβζρνθςθσ πολλαπλϊν επιπζδων. Με τθν ςυναιτερικι 
ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των ΔΑΕ, οι δθμόςιεσ αρχζσ μποροφν να 
αποφφγουν τθν αλλθλοεπικάλυψθ ςχεδίων, να μειϊςουν τισ μθ αποδοτικζσ 
πρακτικζσ και να μοιραςτοφν αποτελεςματικά τουσ πόρουσ για να βοθκιςουν 
τουσ κατοίκουσ και τισ κοινότθτεσ ςτθ μετάβαςθ προσ μια κοινωνία και 
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι να 
ςυμβάλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 2020 για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ και τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

01/04/2013-
31/03/2016 

• Πολυεπίπεδθ 
διακυβζρνθςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 

https://www.feda
rene.org/projects/
coopenergy  

Covenant capaCITY 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο Covenant capaCITY ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ περιςςότερων βιϊςιμων 
ενεργειακϊν κοινοτιτων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Αυτό επιτυγχάνεται 
προςφζροντασ ζνα ολοκλθρωμζνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δθμιουργίασ 
υποδομϊν για τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ για τθν υποςτιριξθ όλων των ςταδίων 
εφαρμογισ ενόσ χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και το Κλίμα 
(ΔΑΕΚ), από τα κίνθτρα, το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι, μζχρι τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ. Εξουςιοδοτεί και υποςτθρίηει τουσ 
διμουσ να υπογράψουν το φμφωνο των Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν 
Ενζργεια, ςυμβάλλοντασ ςτθ ςυγκζντρωςθ δεςμευμζνων πόλεων, 
περιφερειϊν και των υποςτθρικτϊν τουσ. 

01/06/2011-
31/05/2014 

• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 

http://www.cove
nant-
capacity.eu/en/ho
me/  

http://buildupon.eu/
http://buildupon.eu/
https://www.fedarene.org/projects/coopenergy
https://www.fedarene.org/projects/coopenergy
https://www.fedarene.org/projects/coopenergy
http://www.covenant-capacity.eu/en/home/
http://www.covenant-capacity.eu/en/home/
http://www.covenant-capacity.eu/en/home/
http://www.covenant-capacity.eu/en/home/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

ENNEREG 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

τόχοσ του ζργου ENNEREG ιταν να δθμιουργιςει και να εμπνεφςει τισ 
περιφζρειεσ τθσ ΕΕ ϊςτε να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ εκπλιρωςθσ 
των ςτόχων τθσ ΕΕ για το 2020. Οι ςτόχοι που τζκθκαν για τθν ενζργεια και το 
κλίμα είναι θ μείωςθ κατά τουλάχιςτον 20% των εκπομπϊν αερίων 
κερμοκθπίου, αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20% και 20% 
κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ζωσ το 2020. Ο 
ιςτότοποσ ENERGER Regions 202020 λειτουργεί ωσ πλατφόρμα για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ δικτφωςθσ και τθσ αναπαραγωγισ επιτρζποντασ ςτισ 
περιφζρειεσ και τισ τοπικζσ κοινότθτεσ τουσ να ανταλλάςςουν εμπειρίεσ και 
να εμπνζονται ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των ΔΑΕ. 

01/05/2010-
30/04/2013 

• χζδια δράςθσ 
• τόχοι ΕΕ 2020 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Σοπικι/Δθμοτικι 
διοίκθςθ 

http://www.regio
ns202020.eu  

eReNet 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο πρόγραμμα eReNet επικεντρϊκθκε ςτθν ανάπτυξθ των ΔΑΕ για τουσ 
αγροτικοφσ διμουσ και υιοκζτθςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ υποδομϊν 
μεταξφ μακθτευόμενων και ζμπειρων ςυνεργατϊν. Θ προςζγγιςθ που 
χρθςιμοποιικθκε εςτιάςτθκε ςτθν αντιςτοίχιςθ κάκε διμου με μια τεχνικι 
οργάνωςθ. Επιπλζον, αναπτφχκθκε ζνα εργαλείο διαδικτφου για τθν 
ανάπτυξθ και τθν παρακολοφκθςθ των ΔΑΕ. Σο Ε.Μ.Π. (ςυντονιςτισ eReNet) 
και θ ΕΑΟ εξαςφάλιςαν ότι τα βαςικά διδάγματα από τισ δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργίασ ικανοτιτων τροφοδοτικθκαν ςτο C-TRACK 50, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ ενόσ εργαλείου ιςτοφ ςε άλλεσ περιοχζσ / 
διμουσ. 

21/06/2011-
20/12/2013 

• Αγροτικοί διμοι 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Διαδικτυακό εργαλείο 

http://erenet.epu.
ntua.gr 

http://www.regions202020.eu/
http://www.regions202020.eu/
http://erenet.epu.ntua.gr/
http://erenet.epu.ntua.gr/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

Heat Roadmap Europe 
4 (HRE4) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

τόχοσ του HRE4 είναι θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν κζρμανςθσ και ψφξθσ με 
χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, οι οποίεσ καλοφνται Heat 
Roadmaps, και ςτθ ςυνζχεια να ποςοτικοποιθκεί ο αντίκτυποσ τθσ εφαρμογισ 
τουσ ςε εκνικό επίπεδο για 14 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Σο HRE4 ςυνδυάηει τθν 
τοπικι κερμικι χαρτογράφθςθ και τθν ανάλυςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων για 
να δείξει τθ φφςθ και τον αντίκτυπο που ζχει θ κζρμανςθ και θ ψφξθ, οι 
οποίεσ αντιπροςωπεφουν ςχεδόν το ιμιςυ τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ ςτθν 
Ευρϊπθ, ςτα εκνικά μασ ενεργειακά ςυςτιματα. Μελζτεσ ζχουν καταλιξει 
ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ενεργειακι απόδοςθ ςτον τομζα τθσ κζρμανςθσ κα 
οδθγιςει ςτο μζλλον ςε ζνα φκθνότερο, πιο τοπικό και πολφ πιο ανανεϊςιμο 
τομζα κζρμανςθσ και ψφξθσ. Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ HRE4 είναι να 
δοκιμαςτοφν και να αναπτυχκοφν χωροταξικοί χάρτεσ και επίςθσ να ςυηθτθκεί 
το μζλλον του 85-90% των ευρωπαϊκϊν απαιτιςεων κζρμανςθσ και ψφξθσ. 

03/2016-
03/2019 

• υςτιματα κζρμανςθσ 
και ψφξθσ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Χάρτεσ πορείασ 

http://www.heatr
oadmap.eu/  

RESIN 
○ H2020 
• Περιφερειακό 

Σο RESIN είναι ζνα διεπιςτθμονικό ερευνθτικό πρόγραμμα βαςιςμζνο ςτθν 
πρακτικι που διερευνά τθν ανκεκτικότθτα του κλίματοσ ςτισ ευρωπαϊκζσ 
πόλεισ. Μζςω τθσ δθμιουργίασ και τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων μεταξφ πόλεων 
και ερευνθτϊν, το ζργο βοθκά ςτθν ανάπτυξθ πρακτικϊν και εφαρμόςιμων 
εργαλείων για τθν υποςτιριξθ πόλεων ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 
ςτρατθγικϊν προςαρμογισ κλίματοσ ςτα τοπικά τουσ πλαίςια. Σο ζργο 
ςτοχεφει ςτθ ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των μεκόδων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για το ςχεδιαςμό τθσ προςαρμογισ ςτο κλίμα, προκειμζνου 
να προχωριςουμε ςτθν επίςθμθ τυποποίθςθ των ςτρατθγικϊν προςαρμογισ. 

01/05/2015-
31/10/2018 

• Προςαρμογι ςτθν 
κλιματικι αλλαγι 
• Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Συποποίθςθ 
ςτρατθγικϊν 
προςαρμογισ 
• Αξιολόγθςθ πολιτικϊν 

http://www.resin-
cities.eu/  

SEAP-PLUS 
○ IEE 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο SEAP-PLUS ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των αποτελεςμάτων και των 
επιπτϊςεων του υμφϊνου των Δθμάρχων μζςω τθσ αφξθςθσ τόςο των 
Τπογραφϊν των υμφωνιϊν όςο και των υπογραφόντων. Μεταξφ άλλων 
ςτόχων, το ζργο υποςτιριξε επίςθσ τθ μεταφορά γνϊςεων μεταξφ ζμπειρων 
και μακθτευόμενων τοπικϊν αρχϊν για τθν ανάπτυξθ των ΔΑΕ και τθ χριςθ 
ευρωπαϊκϊν μζςων και προγραμμάτων. 

01/04/2012-
30/09/2014 

• φμφωνο των Δθμάρχων 
• χζδια δράςθσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 

https://ec.europa.
eu/energy/intellig
ent/projects/en/p
rojects/seap-plus 

http://www.heatroadmap.eu/
http://www.heatroadmap.eu/
http://www.resin-cities.eu/
http://www.resin-cities.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

BIMcert (Building 
Information 
Modelling) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Σο ζργο BIMcert κα αναπτφξει μια μεικτι, πλιρωσ υποςτθριηόμενθ ςουίτα 
εργαλείων για τθ μοντελοποίθςθ πλθροφοριϊν κτιρίων, τα οποία κα 
επιτρζψουν ςτισ γεωγραφικά διαςκορπιςμζνεσ ομάδεσ ζργων καταςκευισ να 
χρθςιμοποιοφν τεχνολογία για τθ βελτίωςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και 
τθ ςυνεργαςία. Σο ζργο κα δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δοκιμι των 
προςεγγίςεων BIM ςτον οικολογικό και πακθτικό ςχεδιαςμό κτιρίων για τθ 
ςυμβολι ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Κα αναπτφξει επίςθσ 
εργαλεία κατάρτιςθσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ παράδοςθσ για τθν 
εκπαίδευςθ BIM ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ τθσ καταςκευαςτικισ 
βιομθχανίασ. ε ςυνεργαςία με τουσ εταίρουσ, θ BIMcert κα προςφζρει 
εφαρμοςμζνα αποτελζςματα τα οποία μποροφν εφκολα να διαδοκοφν ςτον 
τομζα τθσ βιομθχανίασ. 

01/03/2018-
31/10/2019 

• Διαδικτυακά εργαλεία 
• Ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν 
• Κτιριακόσ τομζασ 
• Καταςκευαςτικά υλικά 
κτιρίων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 

https://energybim
cert.eu/  

HAPPI (Housing 
Association’s energy 
efficiency Process 
Planning and 
Investments) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του HAPPI είναι θ αφξθςθ του ποςοςτοφ ενεργειακισ 
ανακαίνιςθσ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ςτζγαςθσ, χρθςιμοποιϊντασ μια 
υποδειγματικι δράςθ που ςυγκεντρϊνει ζξι εταίρουσ κοινωνικισ ςτζγαςθσ 
ςτο διμο Sonderborg τθσ Δανίασ. Κα μελετιςει τθν πολφπλοκθ 
αλλθλεπίδραςθ των μθ τεχνολογικϊν εμποδίων (οργανωτικϊν, νομικϊν, 
οικονομικϊν) μζςω μιασ ςαφϊσ κακοριςμζνθσ διαδικαςίασ και ανάπτυξθσ 
ικανοτιτων, οδθγϊντασ τελικά ςε ζνα ςυνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 
φψουσ 15,2 εκατ. ευρϊ για βιϊςιμα ενεργειακά μζτρα ςτο ςχετικό κτιριακό 
απόκεμα. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ανακαινίςεισ κτιρίων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 

https://go-
happi.dk/en/  

InvECAT (Investor 
Energy-Climate Action 
Toolkit) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Θ InvECAT αναπτφςςει ζνα ςφνολο εργαλείων για τον κακοριςμό και τον 
ζλεγχο των ενεργειακϊν και κλιματικϊν ςτόχων που μποροφν να 
αξιοποιιςουν οι εταιρείεσ, τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οι ρυκμιςτικζσ 
αρχζσ και οι υπεφκυνοι για τθ χάραξθ πολιτικισ για τθν υποςτιριξθ των 
εκνικϊν και παγκόςμιων ενεργειακϊν και κλιματικϊν ςτόχων. Σο ζργο που 
πραγματοποιείται μζςω τθσ InvECAT κα καλφψει όλεσ τισ ενεργειακζσ και 
κλιματικζσ ενζργειεσ, καλφπτοντασ ζτςι τόςο τθν αειφόρο ενζργεια όςο και 
τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα. 

01/03/2018-
31/08/2020 

• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Διαδικτυακά εργαλεία 
• Λδιωτικοί φορείσ 
• Αγορά ενζργειασ 

http://www.invec
at.org/ 

https://energybimcert.eu/
https://energybimcert.eu/
https://go-happi.dk/en/
https://go-happi.dk/en/
http://www.invecat.org/
http://www.invecat.org/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

HAPPEN (Holistic 
APproach and 
Platform for the deep 
renovation of the med 
residential built 
Environment) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Σο ςχζδιο αποςκοπεί ςτθν τόνωςθ τθσ απορρόφθςθσ από τθν αγορά των 
ανακαταςκευϊν κτιρίων, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ μεςογειακι περιοχι και 
ςτο οικιςτικό υπόβακρο, αντιμετωπίηοντασ ςθμαντικά εμπόδια όπωσ ο 
κατακερματιςμόσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, θ ζλλειψθ διαφάνειασ και 
αξιοπιςτίασ των κατάλλθλων μθχανιςμϊν οικονομικισ ςτιριξθσ, τθσ χαμθλισ 
απόδοςθσ των επενδφςεων ι τθσ ζλλειψθσ μιασ προςζγγιςθσ εκςυγχρονιςμοφ 
που να είναι ςαφϊσ προςαρμοςμζνθ ςτο περιβάλλον τθσ Μεςογείου. Σο ζργο 
κα δράςει ςτα ακόλουκα ςυμπλθρωματικά κζματα: δζςμευςθ και 
ενδυνάμωςθ ομάδων όπωσ ιδιοκτιτεσ, κάτοικοι και οικοδόμοι, τεχνολογικι 
γνϊςθ για τθν ανάπτυξθ βελτιςτοποιθμζνων πακζτων ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ 
για λφςεισ για βακιά ανακαταςκευι κτιρίων, και οικονομικζσ λφςεισ για τθ 
ςτιριξθ τθσ απορρόφθςθσ τθσ βακιάσ ανακαταςκευισ από τθν αγορά και 
πρόταςθ κατάλλθλων αλλαγϊν ςτα ρυκμιςτικά πλαίςια. 

01/04/2018-
31/03/2021 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ανακαινίςεισ κτιρίων 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 

https://cordis.eur
opa.eu/project/rc
n/213576/factshe
et/en  

S-PARCS 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο S-PARCS παρουςιάηει μια ιδζα για τθ μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ και 
τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα βιομθχανικά πάρκα, ενϊ ςυγχρόνωσ αυξάνει 
τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Βοθκά ςτθν 
ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου ενεργειακισ ςυνεργαςίασ και των απαραίτθτων 
δεξιοτιτων για τθν επίτευξθ μακροπρόκεςμου αντίκτυπου ςτθ βιωςιμότθτα 
και εξοπλίηει τουσ εταίρουσ με ζνα εργαλείο πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ 
που υποςτθρίηει τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων για κοινζσ επενδφςεισ, 
τουλάχιςτον μία πλιρθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ για το πιο ελπιδοφόρο ζργο, 
κακϊσ και μια ςτρατθγικι για πιο μακροπρόκεςμεσ ενζργειεσ. Ο εντοπιςμόσ 
των ςχετικϊν οικονομικϊν, νομικϊν και οργανωτικϊν φραγμϊν ςτθν κοινι 
ενεργειακι δράςθ ςτα πάρκα και οι τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ κα 
ςυμβάλουν πολφτιμα ςτθ χάραξθ πολιτικισ ςε περιφερειακό, εκνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Παραγωγι ενζργειασ 
• Ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 
• Ενεργειακοί 
ςυνεταιριςμοί 
• Λιψθ αποφάςεων 

https://www.spar
cs-h2020.eu/  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576/factsheet/en
https://www.sparcs-h2020.eu/
https://www.sparcs-h2020.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

ESI Europe (Energy 
Savings Insurance) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο καινοτόμο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ ESI ζχει ωσ ςτόχο να αυξιςει τισ 
επενδφςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ, δθμιουργϊντασ εμπιςτοςφνθ μεταξφ 
των φορζων και διευκολφνοντασ τθ ροι χρθματοδότθςθσ για ςχετικζσ 
τεχνολογικζσ λφςεισ. Σο μοντζλο ESI απευκφνεται ςε μικρζσ και μεςαίεσ 
επιχειριςεισ και δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για επενδφςεισ ςε ενεργειακά 
αποδοτικζσ τεχνολογίεσ. Σο πρότυπο αποτελείται από τζςςερα βαςικά 
ςτοιχεία: χρθματοδότθςθ, τυποποιθμζνεσ ςυμβάςεισ, αςφάλεια και 
επικφρωςθ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ 
υποςτιριξθσ όπωσ δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ, προϊκθςθσ και μάρκετινγκ, 
ανάπτυξθ ικανοτιτων για βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ και ςτιριξθ για 
τθν καταςκευι αρχικϊν αγωγϊν ζργων EE. 

01/02/2018-
31/01/2021 

• Μθχανιςμοί 
χρθματοδότθςθσ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Δρατθριότθτεσ 
υποςτιριξθσ 
• Λδιωτικοί φορείσ 

https://www.esi-
europe.org/  

SCORE (Supporting 
Consumer co-
Ownership in 
Renewable Energies) 
○ H2020 
• Σοπικό 

Οι γενικοί ςτόχοι του SCORE είναι: (i) θ διευκόλυνςθ των καταναλωτϊν να 
γίνουν πελάτεσ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 
μοντζλων που βαςίηονται ςε κακιερωμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ αλλά 
εκςυγχρονίηονται με τεχνικζσ χρθματοδότθςθσ ςε 3 πιλοτικά ςχζδια, (ii) να 
αποδείξει τθν ικανότθτα αυτϊν των μοντζλων ςυμμετοχισ χαμθλοφ κινδφνου 
να ςυμπεριλάβουν νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ κακϊσ και ομάδεσ που πλιττονται από ενεργειακι φτϊχεια και 
(iii) να αποδειχκεί ο κετικόσ αντίκτυποσ τθσ ςυνιδιοκτθςίασ ςτθ ςυμπεριφορά 
των καταναλωτϊν ωσ κίνθτρο, μάκθςθ και δζςμευςθ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ. 

01/04/2018-
31/03/2021 

• Πιλοτικά ςχζδια 
• Κατανάλωςθ ενζργειασ 
• Σελικοί χριςτεσ ωσ 
παραγωγοί ενζργειασ 
• Αγορά ενζργειασ 
• Σοπικοί φορείσ 

https://www.scor
e-h2020.eu/  

https://www.esi-europe.org/
https://www.esi-europe.org/
https://www.score-h2020.eu/
https://www.score-h2020.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

KeepWarm 
○ H2020 
• Εκνικό 

Σο KeepWarm ςτοχεφει ςτον μεγαλφτερο ενεργειακό χριςτθ τθσ ΕΕ, τθ ηιτθςθ 
ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ. Θ εμπιςτοςφνθ ςτα ςυςτιματα 
τθλεκζρμανςθσ (DHS) για τθν παραγωγι κερμότθτασ είναι θ πιο 
αποτελεςματικι λφςθ ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Ωςτόςο, πολλά DHS 
είναι άκρωσ ενεργειακά αναποτελεςματικά και πρζπει να εκςυγχρονιςτοφν. Οι 
κυριότερεσ πθγζσ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται είναι ακόμθ ορυκτά 
καφςιμα (πετρζλαιο, φυςικό αζριο ι άνκρακασ). Και οι δφο δθλϊςεισ 
αφοροφν ιδιαίτερα τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, όπου χρειάηεται να 
εκςυγχρονιςτοφν τα παλιά DHS. Σο KeepWarm κα ςυνεργαςτεί εντατικά με τα 
DHS ςε επτά χϊρεσ (i) για να αυξιςει τθν ενεργειακι απόδοςθ αυτϊν των 
ςυςτθμάτων και (ii) για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, 
προωκϊντασ τθ μετάβαςθ από ορυκτά ςε ανανεϊςιμα καφςιμα. 

01/04/2018-
30/09/2020 

• υςτιματα κζρμανςθσ 
και ψφξθσ 
• Σθλεκζρμανςθ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Κεντρικι και Ανατολικι 
Ευρϊπθ 
• Απαλλαγι από ορυκτά 
καφςιμα 

http://www.keep
warmeurope.eu/  

E-FIX (Energy 
Financing miX) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο ζργο E-FIX ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ, με 
ζμφαςθ ςτθν Κεντρικι και Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, για τθν εντατικότερθ 
χριςθ καινοτόμων μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ ςτον ενεργειακό τομζα, 
προκειμζνου να διευκολυνκεί θ αφξθςθ των επενδφςεων ςε ενεργειακά ζργα 
και τισ υπθρεςίεσ. Οι εταίροι κα εργαςτοφν για τθν ανάπτυξθ 
εξατομικευμζνων καινοτόμων μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ 
προςαρμοςμζνων ςτισ χϊρεσ εταίρουσ με μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ από 
τθν ενεργοποίθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ. Σζτοιοι μθχανιςμοί κα είναι πιςτωτικζσ γραμμζσ για ςυμβάςεισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ, μοντζλα crowdfunding και μοντζλα χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ για ζργα ενεργειακισ απόδοςθσ, ανάλογα με τισ μεμονωμζνεσ 
ςυνκικεσ πλαιςίου των χωρϊν εςτίαςθσ. Θ ανάπτυξθ τζτοιων μθχανιςμϊν κα 
ςυνοδεφεται ζντονα από δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ και μεταφοράσ γνϊςθσ 
τόςο ςε τοπικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Μθχανιςμοί 
χρθματοδότθςθσ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 

http://www.energ
yfinancing.eu  

http://www.keepwarmeurope.eu/
http://www.keepwarmeurope.eu/
http://www.energyfinancing.eu/
http://www.energyfinancing.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

CRREM (Carbon Risk 
Real Estate Monitor) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του CRREM είναι να επιταχφνει τθν απαλλαγι από τον 
άνκρακα και τθν προςαρμογι ςτθν αλλαγι του κλίματοσ του τομζα τθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ΕΕ παρζχοντασ κατάλλθλεσ επιςτθμονικζσ οδοφσ για 
τθ μείωςθ του άνκρακα ςε επίπεδο ιδιοκτθςίασ, επενδφςεων και εταιρειϊν. 
Επιπλζον, κα παραςχεκεί ζνα πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ του 
χρθματοοικονομικοφ κινδφνου για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των 
ςτρατθγικϊν μετριαςμοφ του άνκρακα. Σο CRREM ςτοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ 
των απαιτιςεων ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα του άνκρακα και τθν 
ανακαταςκευι κτιρίων ςε επενδυτικζσ αποφάςεισ αξιολογϊντασ και 
ανακοινϊνοντασ τουσ οικονομικοφσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με χαμθλζσ 
ενεργειακζσ επιδόςεισ και ποςοτικοποιϊντασ τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ του 
αυςτθρότερου ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ όςον αφορά τθν ζνταςθ του 
άνκρακα ςτο κτιριακό υπόβακρο. 

01/02/2018-
31/01/2021 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Καταςκευι κτιρίων 
• Ανακαινίςεισ κτιρίων 
• Διαδικτυακό εργαλείο 

https://www.crre
m.eu/  

EuroPACE 
○ H2020 
• Εκνικό 

Σο ςχζδιο κα αντιμετωπίςει διάφορεσ κεμελιϊδεισ προκλιςεισ για τισ 
επενδφςεισ τθσ ΕΕ μζςω (i) μιασ προςζγγιςθσ βαςιηόμενθσ ςτθν αγορά: κα 
χρθςιμοποιιςει το ιδιωτικό κεφάλαιο ωσ αρχικι χρθματοδότθςθ για τουσ 
ιδιοκτιτεσ ςπιτιϊν, μειϊνοντασ ζτςι τθν εξάρτθςθ από τισ επιχορθγιςεισ και 
τισ επιδοτιςεισ, (ii) αςφαλοφσ επζνδυςθσ ΕΕ, (iii) τεχνικισ βοικειασ: οι 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων για τουσ ιδιοκτιτεσ ςπιτιϊν κα 
βελτιςτοποιθκοφν με τθν κατάρτιςθ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και (iv) 
ςυςςωμάτωςθ και τυποποίθςθ: το EuroPACE κα ςχεδιάςει πρότυπεσ 
απαιτιςεισ αναδοχισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκτζλεςθ των 
ζργων ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ςυςςϊρευςθ των ζργων και θ ζκδοςθ των 
Πράςινων Ομολόγων. Μζχρι το 2025, το EuroPACE εκτιμάται ότι κα παρζχει 
πολλά κοινοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Μθχανιςμοί 
χρθματοδότθςθσ 
• Νομοκεςία 
• Αγορά ενζργειασ 
• Πιλοτικά ςχζδια 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 

http://www.euro
pace2020.eu/  

https://www.crrem.eu/
https://www.crrem.eu/
http://www.europace2020.eu/
http://www.europace2020.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

ECO2 (Energy 
Conscious Consumers) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Θ ECO2 κα διευκολφνει ζνα μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν να 
ςυνειδθτοποιιςουν και να βελτιϊςουν τθν ενεργειακι τουσ αποδοτικότθτα. 
Κα τουσ προςφζρει δφο μορφζσ μάκθςθσ. Είτε επιλζγουν να εργαςτοφν μόνοι 
τουσ μζςω μιασ διαδικτυακισ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, είτε επιλζγουν να 
εκπαιδευτοφν ςε ομάδεσ. τθ διαδικαςία ο χριςτθσ λαμβάνει πλθροφορίεσ 
και επιδιϊκει τθν ανταλλαγι γνϊςεων. Ο χριςτθσ δθμιουργεί το δικό του 
ςχζδιο δράςθσ για τα επόμενα προςωπικά βιματα που πρζπει να 
ακολουκιςει. Σο ECO2 κα παραδϊςει «Δράςεισ» ςε πζντε ςθμαντικά κζματα - 
το ςπίτι, τον ζξυπνο εξοπλιςμό, τθ χριςθ ενζργειασ/ λογαριαςμοφσ, τθν 
ανάκαμψθ και τθν παραγωγικι κατανάλωςθ. Επιπλζον, κα υλοποιθκεί μια 
δράςθ για τθ ςυνφπαρξθ πολιτικϊν, καινοτομιϊν και ςχεδίων και τα 
αποτελζςματα κα κοινοποιθκοφν ςτουσ διαμορφωτζσ πολιτικισ και ςτουσ 
καινοτόμουσ μζςω ςεμιναρίων πολιτικισ. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Εκπαίδευςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ 
καταναλωτϊν 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Πιλοτικά ςχζδια 
• Αλλαγι ςυμπεριφοράσ 

http://eco2projec
t.eu/ 

EeDaPP(Energy 
efficiency Data 
Protocol and Portal) 
○ H2020 
• Εκνικό 

Σο EeDaPP είναι μια πρωτοβουλία με γνϊμονα τθν αγορά που επικεντρϊνεται 
ςτο ςχεδιαςμό και τθν παράδοςθ ενόσ πρωτοκόλλου, το οποίο κα επιτρζψει 
τθν εγγραφι ςε μεγάλθ κλίμακα δεδομζνων που αφοροφν ενεργειακά 
αποδοτικά ενυπόκθκα περιουςιακά ςτοιχεία μζςω ενόσ τυποποιθμζνου 
προτφπου αναφοράσ. Σα δεδομζνα κα είναι προςβάςιμα μζςω μιασ κοινισ 
κεντρικισ πφλθσ που κα επιτρζπει τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ 
των ενεργειακά αποδοτικϊν ενυπόκθκων περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
διευκολφνοντασ ζτςι τθν επιςιμανςθ τζτοιων περιουςιακϊν ςτοιχείων για 
τουσ ςκοποφσ τθσ ζκδοςθσ ενεργειακϊσ αποδοτικϊν ομολόγων. 

01/03/2018-
29/02/2020 

• Αγορά ενζργειασ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 
• Κτιριακόσ τομζασ 

http://eedapp.en
ergyefficientmort
gages.eu/  

http://eco2project.eu/
http://eco2project.eu/
http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

HousEEnvest 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Θ HousEEnvest ζχει ωσ ςτόχο να αποδείξει τθ βιωςιμότθτα του 
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ που ζχει οριςτεί για τθν πλιρθ ανακαίνιςθ 
των πολυκατοικιϊν ςτθν κοινότθτα τθσ Εξτρεμαδοφρασ, το οποίο κα βαςίηεται 
ςε ζνα ςυνδυαςμό καινοτόμων εργαλείων για τθν τυποποίθςθ, τθ 
ςυγκζντρωςθ, τθν ομαδοποίθςθ και τον περιοριςμό των κινδφνων. Αυτό το 
ςχζδιο χρθματοδότθςθσ επενδφςεων επικεντρϊνεται ςε μια περιφερειακι 
αγορά με επενδφςεισ άνω των 35 εκατ. Ευρϊ. Θ HousEEnvest κα ζχει 
αποτελζςματα ςτθν ανακαίνιςθ πολυκατοικιϊν και κα ειςαγάγει τθν 
προςτικζμενθ αξία τθσ ΕΕ μζςω του ςυνδυαςμοφ πολλϊν αποδεδειγμζνων 
καινοτομιϊν που εφαρμόηονται και προςαρμόηονται ςτα κτίρια με κεντρικι 
κζρμανςθ και κα αναπτφξει επίςθσ ζνα καινοτόμο ςχζδιο χρθματοδότθςθσ. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Ανακαινίςεισ κτιρίων 
• Μθχανιςμοί 
χρθματοδότθςθσ 
• Ανάλυςθ κινδφνων 

https://www.agen
ex.net/en/referen
cesprojects/projec
t-and-contract-
list/126-
references-and-
projects/1516-
houseenvest  

SustaiNAVility 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

τόχοσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν περιοχι 
τθσ Ναβάρασ υπό τθν αιγίδα του ενεργειακοφ ςχεδίου τθσ Ναβάρασ ςε 3 
ομάδεσ ςτόχουσ: δθμόςιουσ φορείσ (διμουσ και δθμόςια κτίρια), ιδιωτικά 
κτίρια (πολίτεσ) και επιχειριςεισ, προωκϊντασ μια επζνδυςθ 16,3 
εκατομμφρια ευρϊ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ενεργειακι απόδοςθ. 
Πυλϊνασ τθσ SustaiNAVility είναι θ αξιοποίθςθ των περιφερειακϊν 
επιχορθγιςεων ωσ ενιςχυτϊν ι οδθγϊν των επενδφςεων που ςχετίηονται με 
τθν ενεργειακι απόδοςθ, ςε ζργα που ενςωματϊνουν τθν τεχνολογία αιχμισ 
και τα νζα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ. Σο τρζχον ζργο κα πρζπει να 
αντιμετωπίςει τισ ακόλουκεσ τζςςερισ προκλιςεισ: τεχνολογικι καινοτομία, 
νζεσ υπθρεςίεσ και ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ, επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ 
και ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

01/02/2018-
31/01/2021 

• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 
• Εμπλεκόμενοι φορείσ 

http://sustainavili
ty.tokenbytes.co
m/en/home/  

https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
https://www.agenex.net/en/referencesprojects/project-and-contract-list/126-references-and-projects/1516-houseenvest
http://sustainavility.tokenbytes.com/en/home/
http://sustainavility.tokenbytes.com/en/home/
http://sustainavility.tokenbytes.com/en/home/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

INDUCE 
○ H2020 
• Σοπικό 
• Επιχειρθςιακό 

Σο πρόγραμμα INDUCE αναπτφςςει πρόγραμμα δθμιουργίασ ικανοτιτων για 
επιχειριςεισ ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν, οι οποίεσ επικυμοφν να 
βελτιϊςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ. Σο INDUCE αναπτφςςει 
εκπαιδευτικά προγράμματα προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ 
τθσ εταιρείασ. Θ αναπτυγμζνθ εργαλειοκικθ αποτελείται από εκπαιδευτικό 
υλικό, θλεκτρονικά μακιματα, οδθγίεσ και εργαλεία. Θ μεκοδολογία του 
ςυνδζει τθ μεταφορά γνϊςθσ με τθν ενεργειακι απόδοςθ με μοντζλα 
ςυμπεριφοράσ και οργανωτικισ αλλαγισ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται ςτθν 
εταιρεία μια κουλτοφρα και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ενζργειασ, ενϊ οι 
εργαηόμενοι ζχουν κίνθτρα να ενεργοφν με πιο βιϊςιμο τρόπο. 

01/02/2018-
31/07/2020 

• Βιομθχανία 
• Επιχειριςεισ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Διαδικτυακι πλατφόρμα 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Αλλαγι ςυμπεριφοράσ 

https://www.indu
ce2020.eu/  

M-Benefits 
○ H2020 
• Σοπικό 
• Επιχειρθςιακό 

Σο M-Benefits ζχει ωσ ςτόχο να ςυμπεριλάβει τα πολλαπλά οφζλθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ επενδυτικζσ αποφάςεισ των εταιρειϊν και ζτςι να 
αυξιςει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ οικονομικά αποδοτικϊν δυνατοτιτων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ M-Benefits (i) κα δθμιουργιςει μια 
εναρμονιςμζνθ προςζγγιςθ που κα περιλαμβάνει τα πολλαπλά οφζλθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ επενδυτικζσ αποφάςεισ των εταιρειϊν, (ii) κα 
ςυλλζγει δεδομζνα και κα αναπτφςςει περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ ςε όλουσ 
τουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ και των υπθρεςιϊν, (iii) κα αναπτφξει εργαλεία 
για τισ επιχειριςεισ για να εντοπίηουν και να ποςοτικοποιοφν τα οφζλθ ςτα 
ζργα ενεργειακισ απόδοςθσ και να τα γνωςτοποιοφν ενεργειακά, 
επιχειρθςιακά και ςτρατθγικά, (iv) κα παρζχει εξατομικευμζνουσ τρόπουσ για 
κατάρτιςθ εντόσ και εκτόσ τθσ εταιρείασ και για επικοινωνία ςχετικά με τα 
οφζλθ για τουσ ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ. 

01/03/2018-
28/02/2021 

• Επιχειριςεισ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Περιπτωςιακζσ μελζτεσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 

https://www.mbe
nefits.eu/  

https://www.induce2020.eu/
https://www.induce2020.eu/
https://www.mbenefits.eu/
https://www.mbenefits.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

TripleA-Reno 
(Attractive, 
Acceptable and 
Affordable deep 
Renovation) 
○ H2020 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο TripleA-Reno κα επικεντρωκεί ςτα εμπόδια τθσ αγοράσ ενζργειασ για ριηικι 
ανακαίνιςθ, αναπτφςςοντασ μια ανοικτι πλατφόρμα για τθν επικφρωςθ και 
τθν οικοδόμθςθ κοινότθτασ. Οι ςτόχοι του είναι: (i) να προωκθκοφν νζα 
επιχειρθματικά μοντζλα βαςιςμζνα ςτο καταναλωτικό κοινό και ςτουσ 
τελικοφσ χριςτεσ, χρθςιμοποιϊντασ καλζσ πρακτικζσ που διευκολφνουν τθ 
λιψθ αποφάςεων, (ii) να βελτιϊςει τισ επιδόςεισ ριηικϊν ανακαινίςεων μζςω 
ενιςχυμζνου ποιοτικοφ ελζγχου, (iii) να παρζχει ελκυςτικζσ, κατανοθτζσ και 
εξατομικευμζνεσ πλθροφορίεσ ςε καταναλωτζσ και τελικοφσ χριςτεσ ζργων 
ριηικισ ανακαίνιςθσ ςχετικά με τισ πραγματικζσ επιδόςεισ, (iv) να αναδείξει τα 
οφζλθ και τισ καλζσ πρακτικζσ με ζργα επίδειξθσ και (v) να διαδϊςει τα 
αποτελζςματα ςε ευρφτερθ ευρωπαϊκι κλίμακα. 

01/05/2018-
30/04/2021 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Ανακαινίςεισ κτιρίων 
• Ζργα επίδειξθσ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Καταναλωτζσ 

https://triplea-
reno.eu/  

Construye2020_Plus 
○ H2020 
• Σοπικό 
• Επιχειρθςιακό 

Σο ζργο κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ ςε επαγγελματικό επίπεδο, επίπεδο 
αγοράσ και καταναλωτϊν, οι οποίεσ εμποδίηουν τθν ενοποίθςθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ (EE), των ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
(RES) και των κτιρίων ςχεδόν μθδενικισ ενζργειασ (nZEB). Σο ζργο ςτοχεφει: (i) 
να βελτιϊςει τισ δεξιότθτεσ των εργαηομζνων ςτισ καταςκευαςτικζσ 
βιομθχανίεσ ςχετικά με τισ πιο πάνω πτυχζσ, (ii) να προωκιςει τθ ςυνεργαςία 
και τθν κατανόθςθ μεταξφ των διαφόρων επαγγελμάτων και επαγγελματικϊν 
ομάδων ενςωματϊνοντασ ςτθν εκπαίδευςθ το πρότυπο ποιότθτασ LEAN και 
τθ μεκοδολογία BIM, (iii) να αναπτφξει νζο προτφπο τομεακϊν δεξιοτιτων για 
τισ πιο πάνω πτυχζσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία EQF, (iv) να αναπτφξει ζνα 
νζο πιςτοποιθτικό "Ενεργειακοφ Ελζγχου", (v) να προωκιςει τθν εξειδίκευςθ 
των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε βιϊςιμεσ καταςκευζσ και τθν 
θγετικι τουσ κζςθ ςτθν αγορά, και (vi) να ενκαρρφνει τθν καινοτομία και τθ 
βελτίωςθ των διαδικαςιϊν εργαςίασ όςον αφορά τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, 
τουσ εργαηόμενουσ και τισ επιχειριςεισ 

01/06/2018-
31/05/2021 

• Κτιριακόσ τομζασ 
• Επιχειριςεισ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Βιϊςιμεσ καταςκευζσ 

http://www.const
ruye2020plus.eu/  

https://triplea-reno.eu/
https://triplea-reno.eu/
http://www.construye2020plus.eu/
http://www.construye2020plus.eu/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

TRAINEE (TowaRd 
market-based skills 
for sustAINable 
Energy Efficient 
construction) 
○ H2020 
• Σοπικό 
• Επιχειρθςιακό 

Ο γενικόσ ςτόχοσ είναι να αυξθκεί ο αρικμόσ των ειδικευμζνων 
επαγγελματιϊν ςτον κτιριακό τομζα και να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια για τθν 
εφαρμογι δράςεων ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθ λειτουργία και τθ 
ςυντιρθςθ. Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των 
επαγγελματιϊν ςτον τομζα των κτιρίων για τθ χριςθ εργαλείων 
προςομοίωςθσ κτιρίων (BIM), προκειμζνου να επιτευχκεί θ επικυμθτι 
πολυεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτον τομζα των καταςκευϊν, θ οποία κα ζχει 
ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ του χάςματοσ μεταξφ ςχεδιαηόμενθσ και 
πραγματικισ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω βελτιωμζνθσ ποιότθτασ 
καταςκευισ και να επιτφχει μετριςιμθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Κα βελτιϊςει επίςθσ τθν 
αναγνϊριςθ τθσ αγοράσ δεξιοτιτων ςτον οικοδομικό τομζα και κα ενιςχφςει 
τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων επαγγελματικϊν ομάδων. 

01/05/2018-
31/10/2020 

• Επιχειριςεισ 
• Κτιριακόσ τομζασ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Κακοδιγθςθ και 
εκπαίδευςθ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• υνεργαςία φορζων 

http://trainee-
mk.eu/en/  

Upgrade DH (District 
Heating) 
○ H2020 
• Εκνικό 
• Περιφερειακό 
• Σοπικό 

Σο ζργο Upgrade DH υποςτθρίηει τθ διαδικαςία αναβάκμιςθσ και 
επανεξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ ςε διάφορεσ κλιματικζσ 
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, που καλφπτουν διάφορεσ χϊρεσ. Οι αποκτθκείςεσ 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ κα αναπαραχκοφν περαιτζρω ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ και ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ. Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ζργου 
περιλαμβάνουν τθ ςυλλογι των καλφτερων μζτρων και εργαλείων 
αναβάκμιςθσ, τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αναβάκμιςθσ για επιλεγμζνα 
δίκτυα τθλεκζρμανςθσ, τθν οργάνωςθ μζτρων ανάπτυξθσ ικανοτιτων για 
αναβάκμιςθ, χρθματοδότθςθ και επιχειρθματικά μοντζλα τθλεκζρμανςθσ, 
κακϊσ και τθν ανάπτυξθ των εκνικϊν και περιφερειακϊν ςχεδίων δράςθσ. 

01/05/2018-
30/04/2021 

• υςτιματα κζρμανςθσ 
και ψφξθσ 
• Σθλεκζρμανςθ 
• Κτιριακόσ τομζασ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• χζδια δράςθσ 
• Πιλοτικά ςχζδια 

https://www.upgr
ade-
dh.eu/en/home/  

http://trainee-mk.eu/en/
http://trainee-mk.eu/en/
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
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Ζργο - Οργανιςμόσ (○) 
- Επίπεδο δράςθσ (•) 

Περιγραφι 
Χρονικι 

Περίοδοσ 
Σομείσ επικζντρωςθσ Ιςτοςελίδα 

CEN-CE 
○ H2020 
 • Εκνικό 

τόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ είναι να κεςπιςτοφν μεγάλθσ κλίμακασ 
προγράμματα προςόντων και κατάρτιςθσ για τθν αφξθςθ των δεξιοτιτων των 
επαγγελματιϊν HVAC (κζρμανςθ, εξαεριςμόσ και κλιματιςμόσ) ςε ςχζςθ με τισ 
νζεσ προκλιςεισ. Οι επαγγελματίεσ ςυςτθμάτων HVAC διαδραματίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ, ιδίωσ ςτθν ανακαίνιςθ όπου τα 
ςυςτιματα αυτά ςυχνά αντικακίςτανται ι αναβακμίηονται πρϊτα. Σα 
προτεινόμενα προγράμματα κατάρτιςθσ βαςίηονται ςτα πρότυπα CEN που 
ςχετίηονται με το EPBD τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Σα νζα πρότυπα CEN 
προςφζρουν καινοτόμεσ προςεγγίςεισ και λφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, του οικονομικοφ υπολογιςμοφ και τθσ 
μετρθκείςασ ενζργειασ. 

01/06/2018-
31/05/2020 

• Κτιρακόσ τομζασ 
• υςτιματα κζρμανςθσ 
και ψφξθσ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Πρότυπα πιςτοποίθςθσ 
• Ενεργειακι απόδοςθ 

https://www.cen-
ce.eu/  

IMPAWATT 
(IMPlementAtion 
Work and Actions To 
change the energy 
culture) 
○ H2020 
• Σοπικό 
• Επιχειρθςιακό 

Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία προγραμμάτων κατάρτιςθσ 
προςωπικοφ και ανάπτυξθσ ικανοτιτων για τθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ 
πολιτικισ όςον αφορά τθν ενεργειακι απόδοςθ και τισ πρωτοβουλίεσ 
βιϊςιμθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Κα αναπτυχκεί ωσ θλεκτρονικι 
εργαλειοκικθ με πόρουσ για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και κατάρτιςθ 
προςωπικοφ. Θ ομάδα εργαλείων ςτοχεφει κατά προτεραιότθτα ςτον 
ενεργειακό διαχειριςτι τθσ εταιρείασ, ο οποίοσ κα το χρθςιμοποιιςει για τθ 
δικι του κατάρτιςθ, αλλά και ωσ πόρο για τθν κατάρτιςθ των άλλων φορζων 
τθσ εταιρείασ. Οι πόροι κα είναι διακζςιμοι ςε διάφορεσ μορφζσ, όπωσ για 
παράδειγμα ςε διαδικτυακά ςεμινάρια, ενθμερωτικά δελτία και βάςθ 
δεδομζνων για μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ. Θ πλατφόρμα κα επιτρζψει 
επίςθσ ςτισ εταιρείεσ να ανταλλάςςουν εμπειρίεσ ςχετικζσ με τθν ενεργειακι 
απόδοςθ και να ςυγκρίνουν τθν ενεργειακι τουσ αποδοτικότθτα. Σζλοσ, θ 
πλατφόρμα κα παρζχει επίςθσ πρόςβαςθ ςε μια διαδικτυακι πφλθ 
παρακολοφκθςθσ τθσ ενζργειασ όπου οι επιχειριςεισ μποροφν να ειςζλκουν 
και να παρακολουκιςουν τισ βαςικζσ ενεργειακζσ τουσ καταναλϊςεισ και 
μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ. 

01/06/2018-
30/11/2020 

• Επιχειριςεισ 
• Ανάπτυξθ ικανοτιτων 
• Διαδιικτυακι 
πλατφόρμα 
• Ενεργειακι απόδοςθ 
• Ανταλλαγι γνϊςεων 
• Μθχανιςμοί 
παρακολοφκθςθσ και 
επαλικευςθσ 

https://www.imp
awatt.com/  

 

https://www.cen-ce.eu/
https://www.cen-ce.eu/
https://www.impawatt.com/
https://www.impawatt.com/
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Α/Α Σομζασ Δράςθσ 

1 Μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

1.1 Μείωςθ εκπομπϊν από ςυμβατικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και από τθ διαςφνδεςθ των αυτόνομων νθςιϊτικων ςυςτθμάτων 

  
• ταδιακι απόςυρςθ ι αναβάκμιςθ μθ αποδοτικϊν ι ρυπογόνων μονάδων παραγωγισ 
• Καταςκευι και λειτουργία νζων μονάδων υψθλότερθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
• Διαςφνδεςθ νθςιϊν με το θπειρωτικό ςφςτθμα 

1.2 Προϊκθςθ φυςικοφ αερίου ωσ ενδιάμεςο καφςιμο για τθν απανκρακοποίθςθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ 

  
• Τποκατάςταςθ χριςθσ πετρελαιοειδϊν ι λιγνίτθ από φυςικό αζριο 
• Προϊκθςθ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 
• Εφαρμογι και ςε τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ, όπωσ οι μεταφορζσ, ο κτιριακόσ τομζασ και θ βιομθχανία 

1.3 Προϊκθςθ ΑΠΕ 

  
• Κυρίαρχθ πολιτικι για απανκρακοποίθςθ 
• Διείςδυςθ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, τθ κζρμανςθ και τισ μεταφορζσ  

1.4 Προϊκθςθ βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κτίρια, βιομθχανία και υποδομζσ 

  
• Παραγωγι κερμότθτασ από μονάδεσ ΘΚΤΑ 
• Προϊκθςθ τθλεκζρμανςθσ για κάλυψθ κερμικϊν αναγκϊν των κτιρίων 

1.5 Μείωςθ εκπομπϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν  

  

• Προϊκθςθ θλεκτροκίνθςθσ ςτισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ 
• Θλεκτρικι τροφοδότθςθ των πλοίων κατά τον ελλιμενιςμό με τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ 
• Ανάπτυξθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ 
• Προϊκθςθ εναλλακτικϊν καυςίμων 
• Κατάρτιςθ ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ  
• Κατάλλθλοσ χωροταξικόσ και πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ 
• Προϊκθςθ πιο ςυνεκτικϊν αςτικϊν μορφϊν και τρόπων οργάνωςθσ των πόλεων 

1.6 Μείωςθ εκπομπϊν φκοριοφχων αερίων 

1.7 Μείωςθ εκπομπϊν ςτον αγροτικό τομζα 

1.8 Μείωςθ εκπομπϊν ςτον τουριςτικό τομζα 
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2 Προϊκθςθ των ΑΠΕ 

2.1 Προϊκθςθ τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ ΑΠΕ 

  
• Ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ υποβολισ προςφορϊν 
• Τποχρζωςθ ςυμμετοχισ ςτθν θλεκτρικι αγορά μονάδων ΑΠΕ μεγαλφτερθσ ιςχφοσ από κάποια όρια 

2.2 Εφρυκμθ λειτουργία αδειοδοτικοφ και χωροταξικοφ πλαιςίου 

  
• Επικαιροποίθςθ, απλοποίθςθ και αποδοτικότερθ λειτουργία των πλαιςίων 
• Ζμφαςθ ςε ελλείψεισ και αντικρουόμενεσ διατάξεισ του αδειοδοτικοφ πλαιςίου 
• Κακοριςμόσ καταλλθλότθτασ περιοχϊν για ανάπτυξθ ΑΠΕ ςτο χωροταξικό πλαίςιο 

2.3 Προϊκθςθ διεςπαρμζνων ΑΠΕ και ενδυνάμωςθ ρόλου τοπικϊν κοινωνιϊν 

  
• Τποςτιριξθ και εφαρμογι τθσ λειτουργίασ ενεργειακϊν κοινοτιτων 
• Ψθφιοποίθςθ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ 

2.4 Ζνταξθ ΑΠΕ ςτα ενεργειακά δίκτυα 

  
• Σεχνικο-οικονομικά βζλτιςτθ ενίςχυςθ και επζκταςθ ενεργειακϊν υποδομϊν 
• Ανάπτυξθ μονάδων αποκικευςθσ και διαχείριςθσ ηιτθςθσ 

2.5 Ελάχιςτθ ςυμμετοχι ΑΠΕ για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςτον κτιριακό τομζα 

  
• Εφαρμογι κανονιςτικοφ πλαιςίου για ελάχιςτθ ςυμμετοχι ΑΠΕ ςτα κτίρια 
• Ενςωμάτωςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου ςτο νζο ΚΕνΑΚ 
• Τποδειγματικόσ ρόλοσ δθμόςιων κτιρίων με κακοριςμό ορίων 

2.6 Ενίςχυςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ ςτθ κζρμανςθ και ψφξθ 

  
• Προϊκθςθ οικονομικά βζλτιςτων ςυςτθμάτων ΑΠΕ ανά κατθγορία τελικοφ καταναλωτι 
• Ανάπτυξθ ςχιματοσ φοροκινιτρων ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα 
• υμμετοχι αντλιϊν κερμότθτασ ςτον κτιριακό τομζα άνω του 30% για το 2030 
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2.7 φηευξθ ενεργειακϊν τομζων 

  
• Αξιοποίθςθ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ για κζρμανςθ/ψφξθ, μεταφορζσ και ςυςτθμάτων αποκικευςθσ 
• Πιλοτικζσ δράςεισ προϊκθςθσ ζξυπνων πόλεων 
• Εγκατάςταςθ ζξυπνων μετρθτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

2.8 Προϊκθςθ βιοκαυςίμων ςτισ μεταφορζσ 

  
• υνζχιςθ και ενίςχυςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου υποχρζωςθσ ανάμιξθσ βιοκαυςίμων 
• Εγχϊρια παραγωγι εξελιγμζνων βιοκαυςίμων 

2.9 Προϊκθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και άλλων καυςίμων ΑΠΕ ςτισ μεταφορζσ 

  

• Ανάπτυξθ ενεργειακϊν υποδομϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων 
• Οικονομικι υποςτιριξθ χριςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων μζςω φοροκινιτρων/φοροαπαλλαγϊν 
• Ζμφαςθ ςε κατθγορίεσ οχθμάτων με υψθλό μεταφορικό ζργο 
• Παραγωγι και αξιοποίθςθ αερίων καυςίμων 
• Επίτευξθ μεριδίου 10% θλεκτρικϊν επιβατικϊν οχθμάτων για το 2030  

3 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ 

3.1 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων 

  

• Χρθματοδότθςθ ανακαινίςεων και αναβακμίςεων δθμόςιων κτιρίων βάςει των ΔΑΕΚ και των χεδίων Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων των Διμων και 
Περιφερειϊν 
• Βελτίωςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου και ενίςχυςθ ρόλου ενεργειακϊν υπευκφνων δθμοςίων κτιρίων 
• Προϊκθςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ ςτα δθμόςια κτίρια 
• Κανονιςτικά, φορολογικά και χρθματοδοτικά μζτρα και κίνθτρα για προϊκθςθ κτιρίων ςχεδόν μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (nZEB) 

3.2 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ ιδιωτικϊν κτιρίων 

  

• Χρθματοδοτικά προγράμματα ανακαίνιςθσ νοικοκυριϊν και κτιρίων τριτογενι τομζα 
• Προϊκθςθ ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα 
• Χριςθ φορολογικϊν και πολεοδομικϊν κινιτρων για επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε νοικοκυριά και κτίρια τριτογενι τομζα 
• Τποχρεωτικι εγκατάςταςθ θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων ςε νζα και ριηικά ανακαινιηόμενα κτίρια 
• Αντικατάςταςθ παλαιϊν λεβιτων πετρελαίου με πιο αποδοτικά ςυςτιματα κζρμανςθσ 
• Κανονιςτικά, φορολογικά και χρθματοδοτικά μζτρα και κίνθτρα για προϊκθςθ κτιρίων ςχεδόν μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (nZEB) 
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3.3 Προϊκθςθ μθχανιςμϊν αγοράσ και ενεργειακϊν ελζγχων 

  

• Ενίςχυςθ του ρόλου του κανονιςτικοφ πλαιςίου κακεςτϊτων επιβολισ υποχρζωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
• Εφαρμογι διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν επίτευξθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
• Προϊκθςθ ενεργειακϊν ελζγχων ςε επιχειριςεισ και νοικοκυριά 
• Προϊκθςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ ενζργειασ ςε επιχειριςεισ 

3.4 Οριηόντια μζτρα βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

  

• Μδρυςθ Εκνικοφ Σαμείου Ενεργειακισ Απόδοςθσ 
• Σροποποίθςθ και αναβάκμιςθ των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ 
• Ολοκλιρωςθ προγράμματοσ εγκατάςταςθσ ζξυπνων μετρθτϊν 
• Χρθματοδοτικά προγράμματα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ οδοφωτιςμοφ 
• Τλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ 
• Προϊκθςθ ενεργειακά αποδοτικϊν προϊόντων μζςω τθσ εφαρμογισ ενεργειακισ ςιμανςθσ και οδθγίασ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ 
• Προϊκθςθ πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων 
• Ενίςχυςθ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ 
• Επζκταςθ δικτφων διανομισ φυςικοφ αερίου 
• Χρθματοδότθςθ προγραμμάτων για ΘΚΤΑ από ΑΠΕ και τθλεκζρμανςθ 

3.5 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ βιομθχανικοφ τομζα 

  
• Χρθματοδοτικά προγράμματα βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ βιομθχανιϊν και μεταποιθτικϊν επιχειριςεων 
• Προϊκθςθ μετεγκαταςτάςεων βιομθχανικϊν μονάδων ςε βιομθχανικζσ και επιχειρθματικζσ περιοχζσ (ΒΕΠΕ) 

3.6 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ μεταφορϊν 

  

• Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ 
• Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ αςτικϊν μζςων μαηικισ μεταφοράσ 
• Κατάρτιςθ ςχεδίων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 
• Φορολογικά κίνθτρα για προϊκθςθ εναλλακτικϊν καυςίμων και ανάπτυξθ κατάλλθλων υποδομϊν 

3.7 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ υποδομϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου 

3.8 Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και άρδευςθσ 



Ανϊπτυξη μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ για το μακροπρϐθεςμο ςχεδιαςμϐ ςε ενϋργεια και κλύμα ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη 

Παρϊρτημα ΙΙΙ-Προτεραιϐτητεσ πολιτικόσ με βϊςη το ΕΠ ςτο πλαύςιο ανϊπτυξησ του Εθνικοϑ χεδύου για την Ενϋργεια και το Κλύμα ςτην Ελλϊδα 200 

 

4 Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ 

4.1 Αφξθςθ διαφοροποίθςθσ ενεργειακϊν πθγϊν και προμθκευτριϊν χωρϊν, προϊκθςθ αποκικευςθσ και απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

  

• Νζεσ διαςυνδζςεισ με γειτονικά ςυςτιματα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
• Ρυκμίςεισ για προϊκθςθ τθσ απόκριςθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
• Νζεσ διαςυνδζςεισ με γειτονικά ςυςτιματα μεταφοράσ φυςικοφ αερίου 
• Ενίςχυςθ μζτρων διαχείριςθσ ηιτθςθσ φυςικοφ αερίου 

4.2 Μείωςθ ενεργειακισ εξάρτθςθσ από ειςαγωγζσ από τρίτεσ χϊρεσ 

  

• Διαςυνδζςεισ αυτόνομων νθςιϊτικων ςυςτθμάτων για μείωςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από ειςαγόμενα καφςιμα 
• Αξιοποίθςθ τοπικοφ δυναμικοφ ΑΠΕ ςτα αυτόνομα νθςιά 
• Τποκατάςταςθ ειςαγόμενων καυςίμων από ΑΠΕ ςτισ μεταφορζσ 
• Τποκατάςταςθ ειςαγόμενων καυςίμων από ΑΠΕ ςε κζρμανςθ/ψφξθ 

4.3 Ετοιμότθτα τθσ χϊρασ και των εμπλεκόμενων φορζων αντιμετϊπιςθσ του περιοριςμοφ ι τθσ διακοπισ παροχισ ενεργειακισ πθγισ 

  
• Ειςαγωγι Μακροχρόνιου Μθχανιςμοφ Διαςφάλιςθσ Επάρκειασ Λςχφοσ 
• υνζχιςθ μελετϊν επικινδυνότθτασ για τθν παροχι φυςικοφ αερίου 
• Διαμόρφωςθ του ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ κινδφνων ςτον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

4.4 Ανάπτυξθ εγχϊριων ενεργειακϊν πθγϊν 

  
• Αφξθςθ διείςδυςθσ των ΑΠΕ 
• Βζλτιςτθ αξιοποίθςθ εγχϊριων κοιταςμάτων λιγνίτθ 
• Βζλτιςτθ αξιοποίθςθ εγχϊριων εξορφξεων υδρογονανκράκων 

5 Αγορά ενζργειασ 

5.1 Ενίςχυςθ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ για μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

  
• Ενίςχυςθ διαςυνδζςεων θλεκτρικισ ενζργειασ με τισ γειτονικζσ χϊρεσ 
• Ανάπτυξθ διαςυνδζςεων μθ διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν με το θπειρωτικό ςφςτθμα 
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5.2 Προϊκθςθ των ζργων υποδομισ μεταφοράσ, διανομισ και αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου 

  
• Ενίςχυςθ διεκνϊν ζργων μεταφοράσ φυςικοφ αερίου 
• Ενίςχυςθ ζργων αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου 
• Ενίςχυςθ ζργων επζκταςθσ δικτφου διανομισ 

5.3 Ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου 

  
• Απαλοιφι τελϊν και φόρων που βαρφνουν ανταγωνιςτικζσ πθγζσ ενζργειασ 
• υνζχιςθ λιψθσ μζτρων για τθν ςφηευξθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ με τισ αγορζσ των γειτονικϊν χωρϊν 
• Λιψθ μζτρων για ενίςχυςθ τθσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

5.4 Προςταςία των καταναλωτϊν και αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ ζνδειασ 

5.5 Διαςφάλιςθ διαφάνειασ λειτουργίασ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και αναβάκμιςθ πρατθρίων λιανικισ 

6 Ζρευνα, καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα 

6.1 Προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

  

• Βελτίωςθ αξιοπιςτίασ και αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία τεχνολογικϊν εφαρμογϊν ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ/ψφξθσ 
• Για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των κτιρίων: μονωτικά υλικά, αποδοτικζσ αντλίεσ κερμότθτασ, τεχνολογίεσ φωτιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ, 
τεχνολογίεσ ΑΠΕ και αποκικευςθσ ενζργειασ 
• τον τριτογενι τομζα, δράςεισ ζρευνασ και καινοτομίασ ςυνεπάγονται μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ και άρα βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ 
• το βιομθχανικό τομζα: αξιοποίθςθ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ, ανάπτυξθ ςτακμϊν ΘΚΤΑ, αξιοποίθςθ των ΑΠΕ 

6.2 Προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν απεξάρτθςθσ από τον άνκρακα 

  

• Προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων τεχνολογιϊν ΑΠΕ (θλιοκερμικοί ςτακμοί για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, φωτοβολταϊκά για κζρμανςθ και ψφξθ, καλάςςια 
αιολικι ενζργεια, βιοενζργεια) 
• Αξιοποίθςθ τθσ τοπικά διακζςιμθσ βιομάηασ, αγροτικϊν υπολειμμάτων και αποβλιτων 
• Παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν επιδόςεων καινοτόμων τεχνολογιϊν 
• Διείςδυςθ τεχνολογιϊν υδρογόνου, δζςμευςθσ, αποκικευςθσ και χριςθσ άνκρακα ςε ενεργοβόρεσ βιομθχανίεσ 
• Ανάκτθςθ υλικϊν 
• Επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ενζργειασ 
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6.3 Ψθφιοποίθςθ δικτφων ενζργειασ και ζξυπνα δίκτυα 

  

• Ζξυπνθ τθλεμζτρθςθ, αςφαλισ και αποδοτικόσ χειριςμόσ ςυλλεγόμενων δεδομζνων 
• Αφξθςθ τθσ ευελιξίασ των μονάδων παραγωγισ ενζργειασ (ΑΠΕ και κερμοθλεκτρικϊν) 
• Βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ πρόβλεψθσ φορτίου 
• Βζλτιςτθ ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν ΑΠΕ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

6.4 Προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν ςτισ μεταφορζσ 

  

• Αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ ορυκτϊν καυςίμων 
• Ειςαγωγι θλεκτρικϊν οχθμάτων με τθν θλεκτρικι ενζργεια για τθ φόρτιςι τουσ να προζρχεται από ΑΠΕ 
• Προϊκθςθ τεχνολογιϊν εξελιγμζνων βιοκαυςίμων 
• Εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου για ανεφοδιαςμό πλοίων 

6.5 Προϊκθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν αποκικευςθσ ενζργειασ 

  

• Αποκικευςθ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ςε μικρι/τοπικι κλίμακα 
• Μετατροπι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε αζριο, όπωσ το υδρογόνο 
• Δυνατότθτεσ ςφηευξθσ δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ και αερίου 
• Θλεκτροχθμικζσ τεχνολογίεσ αποκικευςθσ ενζργειασ με ΑΠΕ για αξιοποίθςθ ςε μθ διαςυνδεδεμζνα θλεκτρικά δίκτυα 

6.6 Εφαρμογι οριηόντιων μζτρων για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ζρευνασ 

  
• Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου για τθν ζρευνα, τθν ενζργεια και τθν ανταγωνιςτικότθτα 
• Κανονιςτικά μζτρα για ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ εφαρμογι ερευνθτικϊν και πιλοτικϊν ζργων 
• Μζτρα για τθν προϊκθςθ ςυμπράξεων μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων 

6.7 Προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ μζςω δράςεων ζρευνασ και καινοτομίασ ενταγμζνεσ ςτισ λειτουργίεσ τθσ αγοράσ 

  
• φςταςθ ειδικϊν ταμείων για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςε επιχειριςεισ 
• Τποςτιριξθ καινοτόμων ςυνεργατικϊν επιχειριςεων και ερευνθτικϊν φορζων για τθν προϊκθςθ τθσ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ 
• Ενίςχυςθ ίδρυςθσ νεοφυϊν επιχειριςεων ζνταςθσ γνϊςθσ για τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και καινοτόμων ιδεϊν 
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6.8 Βελτιςτοποίθςθ πλαιςίου και κακεςτϊτων ενίςχυςθσ υλοποίθςθσ επενδφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

  
• Βελτίωςθ υφιςτάμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου υλοποίθςθσ επενδφςεων ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ, ςε επιχειριςεισ και ςτον ενεργειακό τομζα 
• Εφαρμογι κακεςτϊτων ενίςχυςθσ ιδιωτικϊν επενδφςεων και υψθλότερθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων 

6.9 Ενίςχυςθ ανταγωνιςτικότθτασ μζςω ςφςταςθσ και λειτουργίασ ειδικϊν ταμείων 

  
• Διευκόλυνςθ τθσ παροχισ ευνοϊκισ χρθματοδότθςθσ 
• Ανάλθψθ μζρουσ του επιχειρθματικοφ κινδφνου 
• Παροχι εγγυιςεων 

6.10 Προϊκθςθ κυκλικισ οικονομίασ 

  

• Εφαρμογι του Εκνικοφ Προγράμματοσ Πρόλθψθσ Αποβλιτων 
• Μείωςθ ςπατάλθσ και αποβλιτων τροφίμων 
• Ανάπτυξθ κριτθρίων οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ προϊόντων 
• Προϊκθςθ χριςθσ αποβλιτων ωσ δευτερογενϊν καυςίμων  
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Παράρτθμα IV: Δράςεισ και πολιτικζσ που προκφπτουν 
από τον ενεργειακό ςχεδιαςμό ευρωπαϊκϊν χωρϊν και 

πρωτοβουλιϊν για το 2050 
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Αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθν 
θλεκτροπαραγωγι για τθν αντιςτάκμιςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ υψθλισ 
κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ. Κα πρζπει να πραγματοποιθκεί υλοποίθςθ 
κατανεμθμζνων επενδφςεων ςτισ διάφορεσ μορφζσ ΑΠΕ και κυρίωσ ςτισ ΑΠΕ 
μεταβλθτισ παροχισ, όπωσ θ θλιακι και αιολικι ενζργεια. Οι απαιτοφμενεσ 
επενδφςεισ μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ 
πόρουσ. Κα πρζπει να δθμιουργθκοφν κίνθτρα ςε ευρείεσ ομάδεσ επενδυτϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτϊν και ςυμβάςεων δθμόςιου-ιδιωτικοφ 
τομζα, κάτι το οποίο κα εξαςφαλίηει υψθλι ςυμμετοχι ςε τοπικό επίπεδο. 

        

(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015b) 
(Green Workshop Foundation, 
2016) 
(CLIMACT, 2013) 

Ανάπτυξθ εκςυγχρονιςμζνων μονάδων ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και 
κερμότθτασ, κακϊσ και επζκταςθ των ςυςτθμάτων ΑΠΕ και θ παροχι 
ευελιξίασ ςτθν αποκικευςθ ενζργειασ. τισ μονάδεσ ΘΚ που λειτουργοφν εν 
μζρει με φυςικό αζριο, προτεραιότθτα κα πρζπει να δοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ 
που είναι επαρκϊσ ευζλικτεσ ϊςτε να επιτρζψουν τθ μετάβαςθ ςε 
ςυμπαραγωγι με ΑΠΕ. 

       

(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015c) 
(MEDDE, 2015) 

Ανάπτυξθ αςφαλοφσ ςυςτιματοσ υπεράκτιων μονάδων παραγωγισ αιολικισ 
ενζργειασ, το οποίο να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των χϊρων 
εγκατάςταςθσ. 

       

(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015d) 
(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015e) 
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Παραγωγι ενζργειασ από ςτακμοφσ ςυμπαραγωγισ με βιομάηα. Θ βιομάηα 
αποτελεί μια ευζλικτθ επιλογι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και δεν απαιτεί 
καμία ςθμαντικι αλλαγι ςτισ υποδομζσ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

      

(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015d) 
(Deep Decarbonization Pathways 
Project, 2015e) 
(CLIMACT, 2013) 

Αποφυγι επιδοτιςεων και επενδφςεων που επιβαρφνουν το περιβάλλον, 
όπωσ επιπλζον κατανομι κεφαλαίων ςε μονάδεσ παραγωγισ και τεχνολογίεσ 
ορυκτϊν καυςίμων. Εάν οι επενδφςεισ αυτζσ δεν αποφευχκοφν, τότε πικανόν 
να παρεμποδίςουν τθν ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων ΑΠΕ 
μεςοπρόκεςμα. 

        (BMUB, 2016) 
(MEDDE, 2015) 

Προςπάκειεσ για αφξθςθ τθσ ιςχφοσ για ςυμπαραγωγι κερμότθτασ και 
θλεκτριςμοφ με εκμετάλλευςθ γεωκερμικισ ενζργειασ, ςυνεπάγοντασ 
περαιτζρω ζρευνα και ανάπτυξθ για ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων και αντιμετϊπιςθ των τεχνικϊν προβλθμάτων. 

        (Green Workshop Foundation, 
2016) 

Αφξθςθ υποκατάςταςθσ των καυςίμων με θλεκτρικι ενζργεια ςε όλουσ τουσ 
τομείσ. Θ ςφηευξθ όλων των επιμζρουσ τομζων με χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
αποτελεί ςθμαντικό ορόςθμο ςτθν πορεία για ανκρακικι ουδετερότθτα, αφοφ 
κα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν απεξάρτθςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ από τθ 
χριςθ ορυκτϊν καυςίμων. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου ςτθν τελικι χριςθ κα εξαρτϊνται αποκλειςτικά από τισ μορφζσ 
ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςε μια χϊρα. 

        (MEDDE, 2015) 
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Εξομάλυνςθ των εποχιακϊν και θμεριςιων αιχμϊν για μείωςθ τθσ χριςθσ των 
αποκθκευμζνων ρυπογόνων μορφϊν ενζργειασ, κακϊσ και οριοκζτθςθ του 
χρόνου λειτουργίασ εφεδρικϊν ςτακμϊν παραγωγισ ςε ϊρεσ αιχμισ. 

          (MEDDE, 2015) 

Κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων 
γεωλογικισ αποκικευςθσ και χριςθσ άνκρακα (CCS και CCU) ςτισ μονάδεσ 
ςυμβατικϊν καυςίμων που εκτιμάται ότι κα λειτουργοφν ζωσ και το 2050. 

        (MEDDE, 2015) 
(CLIMACT, 2013) 

Αφξθςθ ευελιξίασ ςτουσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ, 
αφοφ μποροφν να παράγουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ενζργειασ ςε ϊρεσ αιχμισ         (MEDDE, 2015) 

Ανάπτυξθ ζξυπνων δικτφων αποκικευςθσ για αντιςτάκμιςθ τθσ παραγωγισ 
από αιολικι ενζργεια ζωσ το 2030 και τθσ παραγωγισ από θλιακι ενζργεια 
μετά το 2030 και τεχνολογίεσ «power-to-gas» και «power-to-heat». 

        (MEDDE, 2015) 

Ανάπτυξθ διαςυνδζςεων με τισ γειτονικζσ χϊρεσ για διαςφάλιςθ του 
ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. ε περιπτϊςεισ υψθλισ ηιτθςθσ μπορεί μία χϊρα 
να ειςάγει τθν απαιτοφμενθ θλεκτρικι ενζργεια που χρειάηεται για να 
καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ από άλλεσ γειτονικζσ χϊρεσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ 
χριςθ των εφεδρικϊν ςτακμϊν παραγωγισ που λειτουργοφν κυρίωσ με 
ορυκτά καφςιμα. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ υψθλισ παραγωγισ από 
ςυςτιματα ΑΠΕ, θ οποία κα υπερβαίνει τθ ηιτθςθ και τα διακζςιμα 
αποκθκευτικά ςυςτιματα, θ περίςςεια τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να 
διοχετεφεται ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα και να εξάγεται ςτισ γειτονικζσ 
χϊρεσ. 

     (MEDDE, 2015) 
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τισ μθ διαςυνδεδεμζνεσ ςτο δίκτυο περιοχζσ, προτεραιότθτα πρζπει να δοκεί 
ςτθν ενςωμάτωςθ μονάδων ΑΠΕ ςτακερισ παροχισ ενζργειασ (βιομάηασ και 
γεωκερμικισ ενζργειασ), με παράλλθλθ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων αποκικευςθσ 
για τισ μονάδεσ ΑΠΕ διακοπτόμενθσ παροχισ ενζργειασ (αιολικισ και θλιακισ 
ενζργειασ). 

       (MEDDE, 2015) 
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Κερμικι αναβάκμιςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του 
υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ. Για να επιτευχκεί αυτό, μποροφν να 
δθμιουργθκοφν οικονομικά κίνθτρα με τθ μορφι επιδοτιςεων ι φορολογικϊν 
πιςτϊςεων για υλικά και εξοπλιςμό υψθλισ απόδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με άτοκα 
δάνεια για εργαςίεσ ανακαίνιςθσ, ζτςι ϊςτε οι κατοικίεσ να πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ο ρυκμόσ ανακαίνιςθσ και αναβάκμιςθσ 
υφιςτάμενων κτιρίων κα πρζπει να αυξθκεί ςε 1,5-2,5% του κτιριακοφ αποκζματοσ 
ετθςίωσ ϊςτε μακροπρόκεςμα να μειωκεί ςθμαντικά θ ενεργειακι κατανάλωςθ 
ςτον κτιριακό τομζα. 

        

(Deep Decarbonization 
Pathways Project, 
2015b) 
(CLIMACT, 2013) 
(Deep Decarbonization 
Pathways Project, 
2015c) 

Ανάπτυξθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ με χριςθ βιοκαυςίμων ςε ευρεία κλίμακα. Με 
τθ χριςθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ εξοικονομείται ενζργεια, με αποτζλεςμα να 
μειϊνονται οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. Επιπλζον, με τθ χριςθ 
βιοκαυςίμων ςε τζτοια δίκτυα, οι ρυπογόνεσ εκπομπζσ μειϊνονται ακόμθ 
περιςςότερο ςε ςχζςθ με τα ςυςτιματα ΚΨΚ και ΗΝΧ που χρθςιμοποιοφν ορυκτά 
καφςιμα για τθ λειτουργία τουσ. 

      

(Deep Decarbonization 
Pathways Project, 
2015b) 
(Deep Decarbonization 
Pathways Project, 
2015e) 

Πρζπει να δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα ρυκμιςτικά πλαίςια για τθ λειτουργία των 
εταιρειϊν παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν (ESCOs), ϊςτε να χρθματοδοτθκεί θ 
ανακαίνιςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν κτιρίων, για τθν επίτευξθ υψθλότερθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ ι μεγαλφτερθσ διείςδυςθσ ΑΠΕ. 

      

(Deep Decarbonization 
Pathways Project, 
2015d) 
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Κεςμοκζτθςθ ενεργειακϊν προτφπων για νεόδμθτα κτίρια μετά το 2020 για 
μζγιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ 30 kWh/m². Με τον τρόπο αυτό, οι 
καταςκευαςτικζσ βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ κα αναγκαςτοφν να χρθςιμοποιοφν 
υλικά φιλικά προσ το περιβάλλον, αλλά και να παρζχουν καλφτερθ κερμικι 
μόνωςθ ςτισ νζεσ καταςκευζσ. Επιπλζον, τα ςυςτιματα κζρμανςθσ/ψφξθσ των 
νεόδμθτων κτιρίων κα πρζπει να λειτουργοφν είτε με ΑΠΕ, είτε με πθγζσ ενζργειασ 
πολφ χαμθλϊν εκπομπϊν για να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ μζγιςτθσ 
κατανάλωςθσ. 

        (CLIMACT, 2013) 
(BMUB, 2016) 

Χρθματοδότθςθ και προϊκθςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ με θλεκτρικι 
ενζργεια ι τεχνολογίεσ ΑΠΕ. Σο 2050 θ χριςθ αντλιϊν κερμότθτασ κα πρζπει να 
εφαρμόηεται ςε πζραν του 50% του ζκτοτε κτιριακοφ αποκζματοσ. 

      
(BMUB, 2016) 
(CLIMACT, 2013) 

Κεςμοκζτθςθ κατϊτατου ορίου κατανάλωςθσ ενζργειασ από ΑΠΕ ςε νεόδμθτα 
κτίρια και ςε υφιςτάμενα κτίρια όπου εφαρμόηονται εκτενείσ ανακαινίςεισ. Με τον 
τρόπο αυτό, οι πολίτεσ υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν κακαρζσ μορφζσ 
ενζργειασ ςτισ κατοικίεσ τουσ. 

     (BMUB, 2016) 

ε όλα τα κτίρια ενδείκνυται μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω αλλαγισ τθσ 
ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν. Θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ ηιτθςθσ και κατανάλωςθσ 
μπορεί να επιτευχκεί με εκςτρατείεσ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ για τεχνικζσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. θμαντικό εργαλείο κα αποτελζςει και θ πρόςκεςθ 
φόρου εκπομπϊν ανάλογα με τθν κατανάλωςθ ρυπογόνων καυςίμων ςτα 
νοικοκυριά. 

        (MEDDE, 2015) 
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τα υφιςτάμενα κτίρια, κφριο εργαλείο κα αποτελζςει θ ανακαίνιςθ και 
αναβάκμιςθ των κτιρίων ςε ευρεία κλίμακα, με επικζντρωςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ 
κερμικισ μόνωςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ των ςυςτθμάτων τουσ. Επίςθσ, ςτθν 
αντικατάςταςθ παλιϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ, οι πολίτεσ κα πρζπει να 
ενκαρρφνονται προσ τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν και κυρίωσ 
με χριςθ ΑΠΕ. 

      (MEDDE, 2015) 

τα νεόδμθτα κτίρια, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ του κφκλου ηωισ 
τουσ, ςτθ χριςθ βιολογικϊν υλικϊν για τθν καταςκευι τουσ, κακϊσ και ςτθν 
ευρεία χριςθ ΑΠΕ ςτα ςυςτιματα τουσ για τόνωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
Επίςθσ, τα νεόδμθτα κτίρια πρζπει να είναι οικονομικά προςιτά και με κατάλλθλο 
ςχεδιαςμό και εξοπλιςμό ϊςτε να παράγουν περιςςότερθ ενζργεια από όςθ 
καταναλϊνουν. 

      
(MEDDE, 2015) 
(BMUB, 2016) 

Αντικατάςταςθ των λεβιτων πετρελαίου με αντλίεσ κερμότθτασ, λζβθτεσ βιομάηασ 
και άλλεσ εφαρμογζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι μορφζσ ενζργειασ 
χαμθλϊν/μθδενικϊν εκπομπϊν. 

      (ESB, 2017) 

Κερμικι αναβάκμιςθ κτιρίων που κερμαίνονται με φυςικό αζριο, και 
μεςοπρόκεςμα υποκατάςταςθ του φυςικοφ αερίου με βιομεκάνιο, βιοαζριο και 
ςυνκετικό αζριο 

      (ESB, 2017) 
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Με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των ορυκτϊν καυςίμων, λόγω τθσ φορολογίασ 
εκπομπϊν, θ χριςθ των ιδιωτικϊν οχθμάτων μπορεί να μειωκεί ςθμαντικά. 
Παράλλθλα, με τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν μαηικϊν μεταφορϊν, αυξάνεται 
θ χριςθ τουσ ςε αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ. Για τθν περαιτζρω 
μείωςθ εκπομπϊν, κρίςιμθ κα είναι και θ ειςαγωγι υβριδικϊν και 
θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτθν αγορά, κακϊσ και οχθμάτων με χριςθ φυςικοφ 
αερίου και βιοκαυςίμων. Ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ του δικτφου 
θλεκτροδότθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ειςαγωγι επιδοτιςεων για 
θλεκτροκίνθςθ ςτισ ιδιωτικζσ οδικζσ μεταφορζσ, κα ςυνειςφζρουν ςθμαντικά 
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

        

(Deep 
Decarbonization 
Pathways Project, 
2015b) 
(Deep 
Decarbonization 
Pathways Project, 
2015c) 
(CLIMACT, 2013) 
(BMUB, 2016) 
(ESB, 2017) 

Ανάπτυξθ υποδομϊν ταχείασ φόρτιςθσ για θλεκτρικά οχιματα για αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ, με τθν παράλλθλθ μείωςθ κατανάλωςθσ ορυκτϊν 
καυςίμων. Θ δράςθ αυτι μπορεί να ςυμβάλει επίςθσ ςτθ ςτακεροποίθςθ του 
δικτφου ςε περιόδουσ μζγιςτθσ παραγωγισ από ΑΠΕ και ςτθ μείωςθ τθσ 
πλεονάηουςασ παραγωγισ. 

        
(Deep 
Decarbonization 
Pathways Project, 
2015d) 

Αφξθςθ ενεργειακισ απόδοςθσ οχθμάτων με μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ. 
Κακιζρωςθ προτφπου κατανάλωςθσ καυςίμων για νζα ιδιωτικά οχιματα το 
2030 και για όλα τα οχιματα το 2050. Σο πρότυπο κα προχποκζτει 
κατανάλωςθ καυςίμου μικρότερθ των 2 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα για τα 
ιδιωτικά οχιματα. 

               
(CLIMACT, 2013) 
(MEDDE, 2015) 
(ESB, 2017) 
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Μετατόπιςθ οδικϊν μεταφορϊν από ιδιωτικζσ ςε δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ. το 
πλαίςιο αυτό μποροφν να αναπτυχκφν προγράμματα χρθματοδότθςθσ 
ςχεδιαςμζνα για τθ μετατόπιςθ των χρθςτϊν προσ τισ ςιδθροδρομικζσ 
μεταφορζσ, κακϊσ και για τεχνολογικι ανάπτυξθ και αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ ςε όλα τα μζςα μαηικϊν μεταφορϊν. Θ τόνωςθ των δθμόςιων 
ςυγκοινωνιϊν επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ πράςινων μεταφορϊν 
και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν. Σόςο τα καινοτόμα 
ςυςτιματα δθμόςιων μεταφορϊν, όςο και θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ 
προςβαςιμότθτασ τουσ, μποροφν να ωκιςουν τουσ πολίτεσ προσ τισ 
ςυλλογικζσ μεταφορζσ. 

           
(CLIMACT, 2013) 
(BMUB, 2016) 

Ολοκλθρωμζνθ και προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ αςτικι ανάπτυξθ για μείωςθ 
των αποςτάςεων μεταξφ των κατοικιϊν και βαςικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ θ 
εκπαίδευςθ, θ εργαςία και οι αγορζσ. Θ αναδιαμόρφωςθ πρζπει να είναι 
προςανατολιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν και θ πολιτικι αςτικισ 
ανάπτυξθσ να βαςίηεται ςτο μοντζλο τθσ «μικρισ πόλθσ» όπου όλα είναι 
εφκολα προςβάςιμα. 
Για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ 
μακροπρόκεςμα, κρίςιμο ρόλο κα διαδραματίςει και θ ανάπτυξθ τθσ 
κυκλικισ οικονομίασ και τα τοπικά δίκτυα διανομισ για μείωςθ τθσ 
απόςταςθσ μεταξφ ςθμείου παραγωγισ και ςθμείου κατανάλωςθσ των 
αγακϊν. 

          (BMUB, 2016) 
(MEDDE, 2015) 

Ζξυπνα δίκτυα δθμόςιων μεταφορϊν και εφαρμογι νζων υπθρεςιϊν 
κινθτικότθτασ, όπωσ θ κοινι χριςθ οχθμάτων και ποδθλάτων, θ ςυλλογικι 
χριςθ αυτοκινιτων και θ μζκοδοσ «park and ride».  

           
(BMUB, 2016) 
(MEDDE, 2015) 
(CIVITAS, 2012) 
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Δθμιουργία ελκυςτικϊν υποδομϊν, όπωσ ποδθλατόδρομοι και πεηόδρομοι 
που κα προωκοφν τθ χριςθ ενεργθτικϊν μεταφορϊν, με καλφτερεσ 
διαςυνδζςεισ προσ τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ. Οι υποδομζσ πρζπει να 
εξαςφαλίηουν ςτουσ πολίτεσ προςβαςιμότθτα και αςφάλεια. 

          
(BMUB, 2016) 
(TRANSFORuM, 
2015) 

Δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων για τθν επιλογι περιβαλλοντικά φιλικϊν 
μζςων μεταφοράσ και χριςθ ΑΠΕ.                   (BMUB, 2016) 

τισ μεταφορζσ εμπορευμάτων, βελτίωςθ του ςυντελεςτι φορτίου των 
φορτθγϊν οχθμάτων με ενοποίθςθ των φορτίων. το πλαίςιο αυτό, μπορεί 
να δθμιουργθκεί κζντρο υπθρεςιϊν αςτικισ εφοδιαςτικισ για μείωςθ των 
δρομολογίων και των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. 

            

(MEDDE, 2015) 
(ESB, 2017) 
(TRANSFORuM, 
2015) 
(CIVITAS, 2012) 

Ανάπτυξθ κανονιςτικϊν πλαιςίων για ειςαγωγι φόρων και δθμιουργία 
κινιτρων προσ τουσ καταναλωτζσ κατά τθν αγορά οχθμάτων, ςχετικά με τθν 
κατανάλωςθ καυςίμου και το δείκτθ ζνταςθσ εκπομπϊν των νζων οχθμάτων. 

              (MEDDE, 2015) 

Τιοκζτθςθ εναλλακτικϊν καυςίμων χαμθλϊν/μθδενικϊν εκπομπϊν, 
ανάπτυξθ βιοκαυςίμων 3θσ γενιάσ και εκμετάλλευςθ τεχνολογιϊν κυψελϊν 
υδρογόνου. υγκεκριμζνα, για τα οχιματα που κινοφνται με θλεκτρικι 
ενζργεια, κα πρζπει να αναπτυχκοφν τεχνολογίεσ για αφξθςθ τθσ αυτονομίασ 
τουσ, κακϊσ και για μείωςθ τθσ διάρκειασ φόρτιςισ τουσ. 

        
(MEDDE, 2015) 
(TRANSFORuM, 
2015) 
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Ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ μζςων μεταφοράσ που κρίνονται 
καταλλθλότερεσ για τισ περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ 
ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. υγκεκριμζνα, ςε πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ 
περιοχζσ προτεραιότθτα κα πρζπει να δοκεί ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και 
ςε μθ μθχανοκίνθτα μζςα. Επίςθσ, οι μακρινζσ μεταφορζσ φορτίων κα πρζπει 
να ςτραφοφν προσ ςιδθροδρομικζσ ι πλωτζσ μεταφορζσ, ενϊ ςθμαντικζσ 
επενδφςεισ απαιτοφνται για τον εκςυγχρονιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
και των υφιςτάμενων υποδομϊν για μείωςθ των οδικϊν μεταφορϊν. 

                
(MEDDE, 2015) 
(ESB, 2017) 
(CIVITAS, 2012) 

Όλεσ οι πόλεισ πρζπει να αναπτφξουν χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, 
ςφμφωνα με ευρωπαϊκζσ κατευκφνςεισ και ςυμβουλζσ. Με τον τρόπο αυτό 
κα οδθγοφνται με τθ δικι τουσ πορεία προσ ζνα κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Σα 
ςχζδια πρζπει να ενιςχφονται με περαιτζρω πρωτοβουλίεσ και κίνθτρα, όπωσ 
εκνικά κανονιςτικά πλαίςια, δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ και 
παρακολοφκθςθσ και άλλα. 

                (TRANSFORuM, 
2015) 

Τπάρχει ανάγκθ για επενδφςεισ ςτθν αναβάκμιςθ/ανακαίνιςθ 
περιβαλλοντικά μθ αποδοτικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και για χρθματοδότθςθ 
για ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν. Πθγι χρθματοδότθςθσ μποροφν να 
αποτελζςουν διάφοροι ειδικοί φόροι, όπωσ οι χρεϊςεισ κυκλοφοριακισ 
ςυμφόρθςθσ και ςτάκμευςθσ και οι κυκλοφοριακζσ ηϊνεσ χαμθλϊν 
εκπομπϊν. Μποροφν να κακιερωκοφν επίςθσ νομοκετικά πλαίςια που κα 
κακιςτοφν τισ πόλεισ ικανζσ να απαγορεφουν ι να χρεϊνουν τθν πρόςβαςθ 
ςε αςτικζσ περιοχζσ. 

              

(TRANSFORuM, 
2015) 
(CIVITAS, 2012) 
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Σθλεματικζσ μεταφορζσ. Όλεσ οι ευρωπαϊκζσ πόλεισ διακζτουν κεντρικό 
ςφςτθμα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ για τθ ρφκμιςθ των ροϊν κα τθ 
βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ του διακζςιμου οδικοφ δικτφου. Σα ςυςτιματα 
αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πλζον για να κατευκφνουν τισ επιλογζσ 
τρόπων μεταφοράσ, παρζχοντασ πλθροφορίεσ και προτεραιότθτα ςτισ 
δθμόςιεσ μεταφορζσ. 

                (CIVITAS, 2012) 

 


