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Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο ΕΣΕΚ: 
Άξονες

 Με βάση τη διακυβέρνηση για την ενεργειακή ένωση και την 

κλιματική δράση, τα κράτη-μέλη διαμορφώνουν Εθνικά Σχέδια 

για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την περίοδο 2021 –

2030, που καλύπτουν 5 άξονες:

 Ενεργειακή ασφάλεια

 Εσωτερική αγορά ενέργειας

 Ενεργειακή απόδοση

 Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

 Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα



Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο ΕΣΕΚ: 
Ευρωπαϊκοί 
ποσοτικοί 
στόχοι για το 
2030 
(Συμφωνία 
Παρισίου)



Εθνική 
Επιτροπή για 
την Ενέργεια 
και το Κλίμα

 Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα 
τον Φεβρουάριο του 2018 (ΥΑ υπ' αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170744 
(Β΄ 304, 02.02.2018) 

Γ.Δ.

Ε.Ε.

ΕΣΕΚ

Μελετών κ 
Ανάλ. 
Επιπτ.
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Μέτρων κ 
Πολιτικών



- μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 16% σε σχέση 
με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών του έτους 2005 για τους 
τομείς εκτός του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών,

- επίτευξη μεριδίου συμμετοχής 
των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 
τουλάχιστον στο 31% (ή 32% 
προσμετρώντας συνεισφορά 
ΑΠΕ σε κάλυψη αναγκών σε 
ψύξη)

- επίτευξη εξοικονόμησης 
ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας κατά 
τουλάχιστον 32,5% 

μείωση εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίου

οι εκπομπές στους 
τομείς εκτός του 

συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων 

εκπομπών, να μην 
ξεπεράσουν τα 54 Mtn

CO2 eq.

Μειώσεις εκπομπών σε 
σχέση με το 2005 για 
τους τομείς εντός του 
συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών

αύξηση συμμετοχής 
ΑΠΕ στην κατανάλωση 

ενέργειας

το μερίδιο συμμετοχής των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση 
ενέργειας να ανέλθει 
τουλάχιστον στο 31%

το μερίδιο συμμετοχής των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας να 
ανέλθει τουλάχιστον στο 

55%

το μερίδιο των ΑΠΕ για τις 
ανάγκες θέρμανσης και 

ψύξης να ξεπεράσει το 30%

το μερίδιο των ΑΠΕ στον 
τομέα των μεταφορών να 

ξεπεράσει το 14% σύμφωνα 
με τη σχετική μεθοδολογία 

υπολογισμού της ΕΕ

επίτευξη εξοικονόμηση 
ενέργειας στην τελική 

κατανάλωση

η τελική κατανάλωση 
ενέργειας να μην 

ξεπεράσει τα 18,1Mtoe το 
2030

η πρωτογενής 
κατανάλωση ενέργειας να 
μην ξεπεράσει τα 25 Mtoe

το 2030

να επιτευχθούν 
τουλάχιστον 7 Μtoe 

σωρευτικής
εξοικονόμησης ενέργειας

την περίοδο 2021-2030. 

να γίνει ενεργειακή 
αναβάθμιση και ανακαίνιση

του 3% του συνολικού
εμβαδού των κτιρίων της 

κεντρικής δημόσιας
διοίκησης σε ετήσια βάση 

έως το έτος 2030

Κεντρικοί στόχοι:



Ειδικοί στόχοι 
εξέλιξης και 
λειτουργίας 
ενεργειακού 
συστήματος

(1) Διασύνδεση των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών 

συστημάτων

(2) Βέλτιστη αξιοποίηση και χρήση εγχώριων ενεργειακών πηγών

(3) Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος

(4) Μείωση του ποσοστού ενεργειακής εξάρτησης

(5) Ανάδειξη χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου



Ειδικοί στόχοι για 
προστασία και 
ενδυνάμωση ρόλου 
καταναλωτών και 
κοινωνίας

(1) Ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας με επαρκή ρύθμιση

(2) Δημόσιος έλεγχος ενεργειακών υποδομών

(3) Αντιμετώπιση ενεργειακής πενίας

(4) Προώθηση σχημάτων ενεργειακών κοινοτήτων



Ειδικοί στόχοι 
αλλαγής 
προτύπου 
κατανάλωσης και 
χρήσης καυσίμου 
στους τελικούς 
τομείς 
κατανάλωσης

(1) Διεύρυνση της χρήσης φυσικού αερίου στην τελική 

κατανάλωση

(2) Προώθηση εξηλεκτρισμού και σύζευξη τομέων τελικής 

κατανάλωσης

(3) Ενεργειακά αποδοτικότερο κτιριακό απόθεμα

(4) Προώθηση κυκλικής οικονομίας



Ειδικοί στόχοι
ανταγωνιστικότητας 
εθνικής οικονομίας

(1) Βελτίωση των δεικτών ενεργειακής έντασης

(2) Μείωση του ενεργειακού κόστους

(3) Αναπτυξιακό σχέδιο για τις μετα-λιγνιτικές περιοχές

(4) Αύξηση εγχώριας προστιθέμενης αξίας του ενεργειακού τομέα



Μοντέλο TIMES-
GR
• Το TIMES (και ο προκάτοχός του 

MARKAL) έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία 30 χρόνια υπό την αιγίδα 
του ΔΟΕ στα πλαίσια του «Energy 
Technology Systems Analysis
Programme» (ETSAP)

• Συνήθως εφαρμόζεται για την 
ανάλυση ολόκληρου του 
ενεργειακού τομέα

• Το μοντέλο TIMES για την Ελλάδα 
(TIMES-GR) έχει σχεδιαστεί από το 
ΚΑΠΕ
• Κρήτη: Μία από τις 14 

γεωγραφικές περιοχές του 
μοντέλου

• Ικανοποίηση συνολικής ωφέλιμης 
ενέργειας και περιορισμών με 
ελαχιστοποίηση του κόστους του 
συνολικού ενεργειακού 
συστήματος

1.
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Βασικές 
μακροοικονομικές 
υποθέσεις και 
διεθνείς τιμές 
καυσίμων

Στοιχεία από υπουργείο οικονομικών 
και ευρωπαϊκή επιτροπή

 Μείωση πληθυσμού

 Αύξηση ΑΕΠ ~2% ετησίως

 Αύξηση τιμών πετρελαίου, Φ.Α. 
και δικαιωμάτων εκπομπών CO2



Εξέλιξη εγχώριας 
διάθεσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας

Σταθεροποίηση διάθεσης πρωτογενούς 
ενέργειας στη χώρα με σημαντική 
βελτίωση σε επίπεδο οικονομίας 
(παραγωγικότητα ενέργειας).

 Απεμπλοκή της οικονομικής 
μεγέθυνσης από την αύξηση 
κατανάλωσης ενέργειας (στόχος 
ενεργειακής αποδοτικότητας)

 Επίτευξη στόχου ενεργειακής 
αποδοτικότητας σημαίνει απαίτηση 
για λιγότερες ΑΠΕ για επίτευξη 
στόχου ΑΠΕ



Εξέλιξη Εκπομπών 
CO2

Επίτευξη στόχων λόγω μεγάλης 
μείωσης εκπομπών στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής.



Επίτευξη 
στόχων 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Επίτευξη στόχων ΕΞΕ με εμφανή 
στοιχεία βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης ενεργειακού συστήματος 
(μείωση διαφοράς πρωτογενούς με 
τελική κατανάλωση ενέργειας). 

Στόχος Τελικής Κατανάλωσης 2030 
επιτυγχάνεται σχετικά οριακά.

Στόχος για το 2020 έχει επιτευχθεί ήδη, 
σε μεγάλο βαθμό λόγω και της 
οικονομικής ύφεσης.



Εξέλιξη στόχων 
ΑΠΕ
Συνολικά και ειδικά μερίδια 
συμμετοχής των ΑΠΕ στο εγχώριο 
ενεργειακό σύστημα στη βάση 
μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσφατα στοιχεία: 

17% ΑΠΕ το έτος 2017 από 
15% το 2016

(με ενδεικτικό στόχο 14% για τη διετία 
2017-2018 και δεσμευτικό στόχο 18% 
το 2020)



Εξέλιξη στόχων 
ΑΠΕ
Επίτευξη στόχων ΑΠΕ με μεγαλύτερη 
συνεισφορά κατά την περίοδο 2025-
2030, ιδιαίτερα σημαντική διείσδυση 
ΑΠΕ στη διάθεση ηλεκτρισμού και ήπια 
αύξηση συνεισφοράς ΑΠΕ στην 
θέρμανση.

Στον ηλεκτρισμό απαιτείται τεράστιος 
μετασχηματισμός, δεδομένου ότι για 
τέτοια ποσοστά διείσδυσης σε ετήσια 
βάση, η στιγμιαία διείσδυση θα φτάσει 
το 100% αρκετά νωρίτερα.



Δείκτης 
ενεργειακής 
εξάρτησης

Ιστορικά υψηλός δείκτης ενεργειακής 
εξάρτησης, αντίστοιχος όμως μικρής, 
ανεπτυγμένης οικονομίας (χωρίς 
πυρηνικά)

Με τη σταδιακή μείωση της 
ηλεκτροπαραγωγής από εγχώριο 
λιγνίτη, σε συνδυασμό με μεγάλη 
διείσδυση ΑΠΕ επιτυγχάνεται μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης στο τέλος 
της περιόδου



Εξέλιξη καθαρής 
ηλ/παραγωγής και 
εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας
Μεγάλη αύξηση μεριδίου ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή με σταθερούς 
ρυθμούς μετά το 2020, και περιορισμός 
συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής το 
2030 περίπου στο ήμισυ της 
συνεισφοράς του 2016.

Ελαχιστοποίηση ηλεκτροπαραγωγής 
με βάση πετρελαιοειδή, χάρη στις 
διασυνδέσεις των νησιών, ιδιαίτερα 
της Κρήτης.

Σημ.: Θεωρείται ότι απορροφάται όλη 
η διάθεσιμη παραγωγή από ΑΠΕ 
(υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές 
σε δίκτυα, αποθήκευση, κλπ.)



Εξέλιξη συμμετοχής 
τεχνολογιών ΑΠΕ 
στην 
Ηλεκτροπαραγωγή
Κατά την περίοδο 2020-2030 
υπερδιπλασιασμός εγκατεστημένης 
ισχύος αιολικών και φωτοβολταϊκών
(>13 GW το 2030 σε σχέση με 5,4 GW 
σήμερα).
Αυξημένη λειτουργία και αντλητικών 
Υ/Η μετά το 2025 λόγω αυξημένης 
διείσδυσης μη κατανεμόμενων
μονάδων ΑΠΕ
Σήμερα μεγάλο μέρος του μεριδίου 
των ΑΠΕ οφείλεται στους 
προϋπάρχοντες υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς (~35% της παραγωγής ΑΠΕ 
το 2016)



Εξέλιξη μεριδίου 
ΑΠΕ στις 
μεταφορές
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Μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινητών 
στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων

1.7%

6%

9%

20%

5%
6%

12%

2016 2020 2025 2030

Μερίδιο ΑΠΕ στην Τελική Κατανάλωση για Μεταφορές [%] χωρίς πολλαπλασιαστέςΙδιαίτερα υψηλά μερίδια ΑΠΕ στις 
(οδικές και σιδηροδρομικές) 
μεταφορές με τη χρήση μεθοδολογίας 
ΕΕ (δηλ. με πολλαπλασιαστές).
Αύξηση υποχρεωτικής ποσόστωσης 
βιοκαυσίμων μετά το 2025 και 
σημαντική διείσδυση ηλεκτροκίνητων 
επιβατικών αυτοκινήτων κατά την 
περίοδο 2025-2030



Εξέλιξη Τελικής 
Κατανάλωσης 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία
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Στερεά Καύσιμα Πετρελαικά Φ. Αέριο Ηλεκτρισμός Βιοενέργεια
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Τομέας με δομικές αλλαγές στο μείγμα 
χρήσης καυσίμου κατά την περίοδο 
2016-2030.
Ηλεκτρισμός καθίσταται κύριο 
καύσιμο, με ιδιαίτερα σημαντική 
διείσδυση φυσικού αερίου και 
σημαντική μείωση χρήσης 
πετρελαϊκών προϊόντων.



Εξέλιξη Τελικής 
Κατανάλωσης 
Ενέργειας στον 
Οικιακό τομέα
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ΑΠΕ για ΑΘ, Γεωθερμία Ηλιακά
Βιοενέργεια Τηλεθέρμανση
Ηλεκτρισμός Φ. Αέριο
Πετρελαικά Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά νοικοκυριό
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Τομέας με σημαντικές αλλαγές στο μείγμα 
καυσίμων κατά την περίοδο 2016-2030.
Διατήρηση αθροιστικού ποσοστού 
συμμετοχής πετρελαίου και φυσικού αερίου 
αλλά με μεγάλη αύξηση φυσικού αερίου 
έναντι πετρελαίου. Διατήρηση χρήσης 
βιομάζας σε υψηλά μεγέθη και σημαντική 
αύξηση στη χρήση ηλιακών θερμικών και 
αντλιών θερμότητας.
Οριακή μείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού 
λόγω βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 
συσκευών/εξοπλισμού αν και υπάρχει 
αυξημένη χρήση. Θεώρηση ότι μετά το 2016 
υπάρχει σταδιακή ικανοποιητική κάλυψη 
ενεργειακών αναγκών νοικοκυριών λόγω 
αυξημένου ΑΕΠ/νοικοκυριό (+ αντ. ενεργ. 
φτωχ μέσω προγραμ.)



Εξέλιξη Τελικής 
Κατανάλωση 
Ενέργειας στον 
Τριτογενή τομέα
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ΑΠΕ για ΑΘ, Γεωθερμία
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Μεγάλη διείσδυση αντλιών θερμότητας ως 
βέλτιστη τεχνικο-οικονομική επιλογή και 
σχετική συγκράτηση αθροιστικού μεριδίου 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 
εξοπλισμού μειώνει μοναδιαίες
καταναλώσεις ηλεκτρισμού. Αύξηση 
συνολικής κατανάλωσης λόγω 
συνεισφοράς θερμότητας περιβάλλοντος 
(ΑΠΕ) που δεν «καταναλώνεται» άρα 
ουσιαστικά η κατανάλωση στον τομέα 
σταθεροποιείται μετά το 2020 ενώ 
βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη



Εξέλιξη Τελικής 
Κατανάλωσης 
Ενέργειας στις 
Μεταφορές 0
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Υπο-τομέας αερομεταφορών και 
εγχώριας ναυσιπλοΐας δεν έχει 
θεωρηθεί προς το παρόν συγκεκριμένο 
μέτρο για βιοκαύσιμα ή ηλεκτρική 
ενέργεια.
Σημαντική αύξηση συμμετοχής 
βιοκαυσίμων και σε απόλυτα μεγέθη 
ηλεκτρισμού αν εξεταστούν μόνο οι 
υπο-τομείς στόχευσης (δηλ. οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές)
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Τελική κατανάλωση ενέργειας για οδικές και σιδηροδρομικές 
μεταφορές



Προτεινόμενα 
μέτρα περιόδου 
2020-2030

Περιγραφή σε επίπεδο 
προτεραιοτήτων



Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου: 
προτεραιότητες 
μέτρων ενεργειακής 
πολιτικής



Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: 
προτεραιότητες 
μέτρων ενεργειακής 
πολιτικής



Προτεραιότητα Πολιτικής Μέτρα πολιτικής για την προώθηση των ΑΠΕ

ΠΠ1. Προώθηση τεχνολογιών η/π ΑΠΕ -
Επίτευξη μηδενικής λειτουργικής
ενίσχυσης για τις οικονομικά
ανταγωνιστικές

Μ1.1: Ανταγωνιστικές διαδικασίες για εμπορικά ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ.
Μ1.2: Επικαιροποίηση, απλοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας αδειοδοτικού και χωροταξικού πλαισίου.

Μ1.3: Υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά και σταδιακή διεύρυνση υποχρεώσεων ανά τύπο σταθμού ΑΠΕ και συμβασιακών μοντέλων.
Μ1.4: Συνέχιση καθεστώτος στήριξης με δυναμική αναπροσαρμογή λειτουργικής ενίσχυσης για νέες εγκαταστάσεις επιμέρους τεχνολογιών
ΑΠΕ.
Μ1.5: Υποστήριξη καινοτόμων και πιλοτικών έργων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
M1.6: Εγγυημένη ρευστότητα μηχανισμού λειτουργικής ενίσχυσης μονάδων ΑΠΕ με βέλτιστη διάρθρωση μηχανισμών εισροών.
M1.7: Χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης.

ΠΠ2. Προώθηση διεσπαρμένων
συστημάτων ΑΠΕ και ενδυνάμωση
συμμετοχικού ρόλου τοπικών κοινωνιών
- καταναλωτών

Μ2.1: Διατήρηση σχήματος αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού, με έλεγχο και επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας
του όπου αυτό απαιτείται.
Μ2.2: Υποστήριξη ανάπτυξης ενεργειακών έργων ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες μέσω και της χρήσης εξειδικευμένων χρηματοδοτικών
εργαλείων.
Μ2.3: Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρικής αγοράς για δυνατότητες συμμετοχής αποκεντρωμένων ενεργειακών σχημάτων.

ΠΠ3. Βέλτιστη ένταξη ΑΠΕ στα
ενεργειακά δίκτυα

Μ3.1: Ενίσχυση ενεργειακών υποδομών για αντιμετώπιση φαινομένων κορεσμού (μεταφορά και διανομή) και ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών
μοντέλων για την ταχεία ανάπτυξη αυτών των υποδομών. Πρόβλεψη βέλτιστης αξιοποίησης δυναμικού ΑΠΕ στο πλαίσιο νέων διασυνδέσεων.

Μ3.2: Ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης και διαχείρισης ζήτησης.
Μ3.3: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πλαισίου αδειοδότησης, καθώς και τεχνικών προδιαγραφών για τηλεθερμάνσεις από ΑΠΕ, έγχυση
βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού αερίου, εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (συσχέτιση με Μέτρα ενότητας ΕΑ).

ΠΠ4. Κανονιστικές υποχρεώσεις
ελάχιστης συμμετοχής ΑΠΕ στην κάλυψη
ενεργειακών αναγκών στον κτιριακό
τομέα

Μ4.1: Νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (συσχέτιση με Μ2.1. και Μέτρων ενότητας ΕΑ).

Μ4.2: Δημόσια κτίρια (συσχέτιση με Μ2.1. και Μέτρων ενότητας ΕΑ).

ΠΠ5. Ενίσχυση της χρήσης συστημάτων
ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών και ψυκτικών
αναγκών

Μ5.1: Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο νέας προγραμματικής περιόδου.
Μ5.2: Εφαρμογή υποχρεώσεων στους προμηθευτές ενέργειας (συσχέτιση με Πολιτική ενότητας ΕΑ και σχετικά μέτρα).
Μ5.3: Χρήση φοροκινήτρων για εγκαταστάσεις στον οικιακό και τριτογενή τομέα.
Μ5.4: Ανάπτυξη καθεστώτος στήριξης θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικά βιομεθανίου στο δίκτυο Φ.Α. (συσχέτιση με Μ3.3.).
Μ5.5: Ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων για υπολειμματική βιομάζα/βιοαποδομήσιμη ύλη και υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής
βέλτιστων περιβαλλοντικών και ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών βιοενέργειας.

ΠΠ6. Σύζευξη ενεργειακών τομέων για
ενίσχυση της βέλτιστης διείσδυσης ΑΠΕ

Μ6.1: Αξιοποίηση περίσσειας ηλεκτροπαραγωγής για θέρμανση/ ψύξη και μεταφορές.
Μ6.2: Πιλοτικές δράσεις / Έξυπνες πόλεις.

ΠΠ7. Προώθηση χρήσης βιοκαυσίμων
στις μεταφορές

Μ7.1: Κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων ανάμιξης βιοκαυσίμων και χρήσης αυτούσιων βιοκαυσίμων.
Μ7.2: Καθεστώς στήριξης βιοκαυσίμων και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την παραγωγή εξελιγμένων βιοκαυσίμων.

Μ7.3: Κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση βιοκαυσίμων σε συγκεκριμένους τομείς και ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών αγοράς.

ΠΠ8. Προώθηση χρήσης ηλεκτρικής
ενέργειας και άλλων καυσίμων ΑΠΕ στις
μεταφορές

Μ8.1: Ολοκλήρωση απαραίτητων ενεργειακών υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Μ8.2: Ανάπτυξη πλαισίου φοροκινήτρων/φοροαπαλλαγών για τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Μ8.3: Πιλοτικές δράσεις χρήσης αέριων καυσίμων ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών.



Ενεργειακή απόδοση: 
προτεραιότητες 
μέτρων ενεργειακής 
πολιτικής



Προτεραιότητα Πολιτικής Μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

ΠΠ1. Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης δημοσίων κτιρίων

Μ1.1: Προώθηση ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Μ1.2: Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
Μ1.3: Χρηματοδότηση αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων βάσει των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και των Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων των Δήμων
και Περιφερειών.
Μ1.4: Βελτίωση κανονιστικού πλαισίου και ενίσχυση ρόλου ενεργειακών υπευθύνων δημοσίων κτιρίων.
Μ1.5: Προώθηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στα δημόσια κτίρια.
Μ1.6: Κανονιστικά μέτρα για την προώθηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
Μ1.7: Κανονιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την προώθηση κτιρίων άνω των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων (nZEB).

ΠΠ2. Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης ιδιωτικών κτιρίων

Μ2.1: Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων κατοικίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
Μ2.2: Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων τριτογενή τομέα (εκτός δημοσίου) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
Μ2.3: Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στον ιδιωτικό τομέα μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Μ2.4: Χρήση φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικίας και του τριτογενή τομέα (εκτός δημοσίου).

Μ2.5: Κανονιστικά μέτρα για την προώθηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
Μ2.6: Κανονιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την προώθηση κτιρίων άνω των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων (nZEB).
Μ2.7: Υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια.
Μ2.8: Αντικατάσταση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου με νέα πιο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης σε κτίρια.

ΠΠ3. Προώθηση μηχανισμών
αγοράς και ενεργειακών ελέγχων

Μ3.1: Ενίσχυση του ρόλου και βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου καθεστώτων επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.
Μ3.2: Εφαρμογή διαγωνιστικών διαδικασιών επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας.
Μ3.3: Σχεδιασμός πλαισίου για την ίδρυση καινοτόμων τεχνολογικών ομάδων προμηθειών.
Μ3.4: Προώθηση ενεργειακών ελέγχων σε ΜΜΕ και νοικοκυριά.
Μ3.5: Χρηματοδοτικά προγράμματα υλοποίησης των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων είτε σε υπόχρεα είτε σε μη υπόχρεα μέρη.
Μ3.6: Προώθηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης ενέργειας σε ΜΜΕ.

ΠΠ4. Οριζόντια μέτρα βελτίωσης
ενεργειακής απόδοσης

Μ4.1: Ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης.
Μ4.2: Καθεστώς πιστοποίησης εγκαταστατών στοιχείων των κτιρίων που επηρεάζουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά.
Μ4.3: Ενίσχυση του ρόλου των ΠΕΑ μέσω τροποποίησης και αναβάθμισης τους.
Μ4.4: Ολοκλήρωση προγράμματος εγκατάστασης έξυπνων ατομικών μετρητών.
Μ4.5: Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου απόκρισης στη ζήτηση.
Μ4.6: Χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού και αντλιοστασίων.
Μ4.7: Οικονομική και φορολογική ενίσχυση τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Μ4.8: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης για την ενεργειακή απόδοση.
Μ4.9: Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων μέσω της εφαρμογή ενεργειακής σήμανσης και της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού.
Μ4.10: Προώθηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων.
Μ4.11: Ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την ενεργειακή απόδοση.
Μ4.12: Χρηματοδοτικά προγράμματα για την προώθηση ΣΗΘΥΑ, τηλεθέρμανση και τηλεψύξης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
Μ4.13: Επέκταση δικτύων διανομής φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένων και των αυτόνομων δικτύων CNG.

ΠΠ5. Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης βιομηχανικού τομέα

Μ5.1: Χρηματοδοτικά προγράμματα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης βιομηχανιών και μεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Μ5.2: Προώθηση μετεγκαταστάσεων βιομηχανικών μονάδων σε ΒΕΠΕ.

ΠΠ6. Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης μεταφορών

Μ6.1: Υποχρεωτική ποσόστωση με ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα στις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς.
Μ6.2: Αναμόρφωση των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς.
Μ6.3: Υλοποίηση έργων υποδομών στον τομέα των μεταφορών (οδικών και σιδηροδρομικών).
Μ6.4: Κατάρτιση σχεδίων αστικής κινητικότητας.
Μ6.5: Κατάρτιση σχεδίων για τη μετατόπιση μεταφορικού έργου των εμπορικών μεταφορών.



Ασφάλεια 
εφοδιασμού και 
εσωτερική αγορά 
ενέργειας : 
προτεραιότητες 
μέτρων ενεργειακής 
πολιτικής



Έρευνα, καινοτομία, 
ανταγωνιστικότητα : 
προτεραιότητες 
μέτρων ενεργειακής 
πολιτικής



Ανάδειξη μέσω 
ειδικής επισήμανσης 
προτεραιοτήτων στο 
κείμενο

 Νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

 Βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών

 Προώθηση  πιο οικονομικά ανταγωνιστικών ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή

 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος

 Διασύνδεση αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων

 Ψηφιοποίηση ενεργειακού συστήματος

 Αντιμετώπιση φαινομένου ενεργειακής φτώχειας στα νοικοκυριά

 Προώθηση σχημάτων αποκεντρωμένης παραγωγής μέσω ενεργειακών 
κοινοτήτων και σχημάτων ενεργειακού συμψηφισμού

 Ενδυνάμωση ρόλου καταναλωτή

 Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα 

 Διασφάλιση ανταγωνιστικότητας ενεργοβόρων βιομηχανιών

 Βιώσιμα σχέδια ανάπτυξης λιγνιτικών περιοχών προς μετάβαση

 Εξηλεκτρισμός τελικής κατανάλωσης (αντλίες θερμότητας, ηλεκτροκίνηση)



Συμπεράσματα και 
βασικά στοιχεία για 
την Κρήτη στο βασικό 
σενάριο επίτευξης 
στόχων του ΕΣΕΚ

 ΕΣΕΚ: Έμφαση στους στόχους για το 2030, δείχνει επιτευξιμότητα και βέλτιστο τρόπο με 
βάση τωρινά στοιχεία

 Φιλόδοξοι αλλά δεσμευτικοί στόχοι για την περίοδο 2020 – 2030
 Βασικοί και δυσκολότεροι οι ποσοτικοί στόχοι σε ΑΠΕ (31-32%) και ΕΞΕ (32,5%)

επιτυγχάνονται και στόχοι εκπομπών αέριων ρύπων: π.χ. μείωση κατά 31% εκπομπών εκτός 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών σε σχέση με 2005, με στόχο μείωση κατά 16% 
τουλάχιστον)

 Πρόκληση η ικανοποίηση όλων των ειδικών στόχων
 εξέλιξης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος

 προστασίας και ενδυνάμωσης καταναλωτών και κοινωνίας

 αλλαγής προτύπου κατανάλωσης και χρήσης καυσίμου στους τελικούς τομείς κατανάλωσης

 ανταγωνιστικότητας εθνικής οικονομίας

 Η επίτευξη στόχου ΑΠΕ απαιτεί ριζικό μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος της 
χώρας με ποσοστό ΑΠΕ 56% της ΑΤΚΕ στο τέλος της περιόδου (από 24,5% το 2017)

 Μεγάλες προκλήσεις για τους φορείς του ενεργειακού κλάδου, τη χωροταξία (π.χ. Ειδικό 
Χωροταξικό ΑΠΕ), κλπ.



Συμπεράσματα και 
βασικά στοιχεία για 
την Κρήτη στο βασικό 
σενάριο επίτευξης 
στόχων του ΕΣΕΚ

 Οι διασυνδέσεις των νησιών βασικός πυλώνας του μετασχηματισμού
 Μείωση πετρελαίου, ΥΚΩ (περίπου 50% για Κρήτη)

 Από 01.01.2020 λήξη εξαίρεσης Οδηγίας IED για Κρήτη

 Eιδικά για την Κρήτη το σενάριο επίτευξης των στόχων του ΕΣΕΚ προβλέπει έως το 
2030:

 Διπλή διασύνδεση με ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής σύμφωνα με το Δεκαετές πρόγραμμα 
του ΑΔΜΗΕ (Φάσεις Ι και ΙΙ) Δομική αλλαγή στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης

 Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος κυρίως αιολικών και φ/β (περίπου 650 από 300 MW), αλλά και 
άλλων ΑΠΕ (π.χ. βιομάζα, βιοαέριο, ηλιοθερμικά) 

 ~55% τοπικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού από την τοπική παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ το 
2030

 Σημαντική συμβολή της διεσπαρμένης παραγωγής, πρόσφατες σχετικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες: 

 Ενεργειακές κοινότητες (πολίτες, δήμοι, ξενοδοχεία, κλπ.) για μείωση ενεργειακού κόστους

 Αγροτικά φ/β 

 Net metering, virtual net metering

 Μικρές ανεμογεννήτριες

 Νέος νόμος γεωθερμίας


