
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Μ.Ε. Ενζργειασ 2020-2024 

τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 

 H Μόνιμθ Επιτροπι Ενζργειασ (ΜΕΕ) ζχει ςτελεχωκεί από ςυναδζλφουσ με πολφπλευρθ 
επαγγελματικι και επιςτθμονικι κατάρτιςθ. Αυτι καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα ενεργειακϊν 
δραςτθριοτιτων οι οποίεσ εμφανίηουν ςυνάφεια με το Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το 
Κλίμα (ΕΕΚ). 

Αξίηει να τονιςκεί ότι το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ΜΕΕ είναι ςε εκελοντικι βάςθ, αμιςκί και οι 
ςυμμετζχοντεσ προςφζρουν από τον πολφτιμο προςωπικό τουσ χρόνο. Λαμβάνοντασ υπόψθ 
ότι ζχουμε ειςζλκει ςτθν μετά Covid-19 εποχι, θ λειτουργία τθσ ΜΕΕ κα προςαρμοςτεί και κα 
ενςωματϊςει νζα εργαλεία ϊςτε να φζρει ςε πζρασ τθν αποςτολι τθσ. Ωσ εκ τοφτου πολλζσ 
ςυνεδριάςεισ κα γίνουν μζςω τθλεδιάςκεψθσ που κα ςυγκαλζςει ο Πρόεδροσ τθσ ΜΕΕ. Ζτςι, 
πζρα από τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ κα αμβλυνκεί και θ αδυναμία κάλυψθσ εξόδων 
μετακίνθςθσ από τουσ όμορουσ Νομοφσ τθσ Θεςςαλονίκθσ όπου εδρεφει το ΣΕΕ/ΣΚΜ. 
Παράλλθλα, δίδεται θ δυνατότθτα ςε ςυναδζλφουσ όλων των Νομϊν να ςυμμετζχουν ςτισ 
αρχαιρεςίεσ τθσ ΜΕΕ προςφζροντασ τισ γνϊςεισ τουσ από το γραφείο ι το ςπίτι. 

Ο τομζασ τθσ Ενζργειασ ςτθν Ελλάδα κα αποτελζςει ζναν από τουσ πιο ιςχυροφσ πόλουσ 
κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ ςτθν δεκαετία 2020 – 2030. Η ςτρατθγικι 
κατεφκυνςθ μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα κακϊσ επίςθσ και θ αποχϊρθςθ 
του λιγνίτθ από το ενεργειακό μίγμα, δθμιουργοφν ζντονουσ κραδαςμοφσ και νζεσ ενεργειακζσ 
προκλιςεισ. 

Ο κεςμικόσ ρόλοσ του ΣΕΕ ωσ επίςθμοσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ τθσ Πολιτείασ, δίνει και τθν 
ςτόχευςθ που κα ζχει θ ΜΕΕ κατά τθν λειτουργία τθσ, είναι απλι και ξεκάκαρθ. Πζραν τθσ 
παραγωγισ προτάςεων και διάδοςθσ τουσ προσ τθν Πολιτεία και όποιον άλλο φορζα 
εμπλζκεται, θ ΜΕΕ κα κάνει τισ κατάλλθλεσ ειςθγιςεισ προσ τθν ΔΕ για τθν υλοποίθςθ 
ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, θμερίδων, εκδθλϊςεων, δθμοςιεφςεων ςτο newsletter κλπ που κα 
αναδεικνφει τισ προτεραιότθτεσ και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ ςε κζματα 
ενζργειασ και αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Σα εργαλεία – πλαίςιο μζςα ςτα οποία 
κα κινθκεί θ ΜΕΕ είναι: 

 το Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΕΚ) ωσ το βαςικό εργαλείο 
διαμόρφωςθσ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν Ενζργεια και το Κλίμα ςτθν δεκαετία 2020 
– 2030 

 Οι ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
 Οι ςτόχοι τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΗΕ 

Η αντιμετϊπιςθ τθσ Ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν χϊρα μασ, θ προςταςία και εξοικονόμθςθ των 
πολφτιμων ενεργειακϊν πόρων του περιβάλλοντοσ, ςυνκζτουν τον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ και 
λογικισ τθσ ΜΕΕ, θ οποία ενςωματϊνεται ςτθν ακόλουκθ πρόταςθ: 

«Η Καλφτερθ Ενζργεια Είναι Αυτι Που Δεν Καταναλώνουμε» 

ε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα εργαςτεί θ ΜΕΕ ϊςτε να ςυνδράμει ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 
ανάπτυξθ που ζχει ανάγκθ θ Πατρίδα μασ. 



Θεματικοί Πυλώνεσ – Άξονεσ 

 Οι βαςικοί κεματικοί πυλϊνεσ – άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κα εδραςτεί θ λειτουργία τθσ 
ΜΕΕ για τθ περίοδο 2020-2024, κα είναι με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ πολιτικισ που ζκεςε το 
Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΕΚ). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πολλά από τα 
αντικείμενα απαςχόλθςαν τθν ΜΕΕΠ (μζροσ τθσ ιταν θ ΜΕΕ) ςτισ προθγοφμενεσ περιόδουσ 
παράγοντασ ςθμαντικό ζργο το οποίο κα γίνει προςπάκεια να αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο. 

τθν ςυνζχεια παρατίκεται ανά πολιτικι μια μικρι περιγραφι και λεπτομζρειεσ ϊςτε να 
καταςτεί πιο κατανοθτό το αντικείμενο που κα αναπτυχκεί: 

1. Κλιματικι Αλλαγι, Εκπομπζσ και απορροφιςεισ Αερίων του Θερμοκθπίου 
Η χϊρα μασ όπωσ και πολλζσ άλλεσ παγκοςμίωσ ζχει αναλάβει διεκνείσ δεςμεφςεισ για τθν 
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και οφείλει να εναρμονίηει το κεςμικό τθσ πλαίςιο ςε 
διαρκι ρυκμό. Αυτι θ διαρκισ προςαρμογι ςτισ ςυνκικεσ επιφζρει αλλαγζσ και 
τροποποιιςεισ ςτισ κακθμερινζσ μικρζσ αλλά και μεγάλεσ ςυνικειεσ των πολιτϊν, όντασ μζςα 
ςε μια εκνικι ςτρατθγικι όπωσ τθν ορίηει και το ΕΕΚ. 
Παγκοςμίωσ, θ κατεφκυνςθ όλων των χωρϊν είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα που εκλφονται προσ το περιβάλλον. Αυτζσ οι εκπομπζσ αποτελοφν και το μζτρο τθσ 
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ μιασ εγκατάςταςθσ, μικρισ ι μεγάλθσ, ςυνεπϊσ για 
κάκε οικονομικι δραςτθριότθτα κα πρζπει να μετρείται.  
Αυτι ακριβϊσ θ μζτρθςθ / αποτφπωςθ μπορεί να αποτελζςει το μζτρο για τθν κζςπιςθ 
οικονομικϊν κινιτρων προσ τουσ πολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των 
εγκαταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου πρζπει θ Πολιτεία να κακορίςει τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν 
καταγραφι των εκπομπϊν κάκε εγκατάςταςθσ. 

2. Ανανεώςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (Α.Π.Ε.) 
Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (Α.Π.Ε.) αποτελοφν τθν κεμελιϊδθ ςτακερά για τθν μετάβαςθ 
ςε μια κοινωνία μθδενικϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με πιο ποιοτικό περιβάλλον για 
όλουσ τουσ πολίτεσ.  
Για αυτό τον λόγο κα πρζπει οι Α.Π.Ε. να περιβάλλονται από ζνα ςτενό μανδφα πολιτικϊν 
όπου:  
- Οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ κα είναι απλζσ, γριγορεσ και διαφανισ  
- Η ζνταξθ τουσ ςτα θλεκτρικά δίκτυα να γίνεται με τον βζλτιςτο τεχνικά τρόπο  
- Η λειτουργία ςυςτθμάτων αποκικευςθσ κα διευκολυνκεί 

Κάκε μορφι Α.Π.Ε. ζχει τισ αντίςτοιχεσ ιδιαιτερότθτεσ, πρζπει να δοφμε ποιεσ είναι αυτζσ ϊςτε 
να τισ διευκολφνουμε προσ όφελοσ τθσ αφξθςθσ διείςδυςισ τουσ. Η διάςταςθ των Α.Π.Ε. είναι 
οριηόντια και αφορά όλουσ τουσ παραγωγικοφσ τομείσ, πρωτογενισ / δευτερογενισ / 
τριτογενισ, ςυνεπϊσ κα πρζπει να επιτευχκεί μια ιςορροπία λ.χ. πρζπει να γίνουν 
περιςςότερα ζργα ςτον αγροτικό τομζα πζραν των φωτοβολταϊκϊν. 

Παρακζτουμε τισ ακόλουκεσ μορφζσ Α.Π.Ε. με μια ςυνοπτικι περιγραφι προτάςεων: 

2.1 Φωτοβολταϊκά 
- Οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ πρζπει να γίνουν πιο γριγορεσ και πιο άμεςεσ, οι επενδφςεισ 
ςε φωτοβολταϊκά πάρκα είναι πολλζσ και μποροφν να κινιςουν ςθμαντικά κεφάλαια ςτθν 
οικονομία. Παράλλθλα, κα ενιςχφςουν ακόμα περιςςότερο τθν ευςτάκεια του ακτινικοφ 



θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ μασ.  
- Ο ενεργειακόσ ςυμψθφιςμόσ (Net metering) πρζπει να προβλζπει αποηθμίωςθ για τθν 
περίςςεια ενζργειασ κακόςον αυτι εγχζεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο, ζτςι κα αποτελζςει 
περαιτζρω κίνθτρο ςτον μικρό αυτοπαραγωγό.  
- Ο εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψθφιςμόσ (virtual net metering) πρζπει να απλωκεί και ςτουσ 
ιδιϊτεσ, ϊςτε να μποροφν να ςυμψθφίηουν τθν καταναλιςκόμενθ ενζργεια των 
εγκαταςτάςεων τουσ με παραγόμενθ ενζργεια ςε άλλθ φυςικι παροχι κάτω από το ίδιο ΑΦΜ.  
- Οι εγκαταςτάςεισ των φωτοβολταϊκϊν πρζπει να ενταχκοφν ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτα 
προγράμματα όπωσ το «εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» 

2.2 Ηλεκτροκίνθςθ  
- Η ανάπτυξθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτθν δεκαετία 2020 – 2030 κα φζρει μια μικρι επανάςταςθ 
ςτισ μεταφορζσ, μικρζσ και μεγάλεσ, ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ  
- Σο νομοκετικό πλαίςιο πρζπει να προβλζψει τθν εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων υποδομϊν ςε 
όλεσ τισ δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ, αυτι τθν ςτιγμι ςτθν χϊρα μασ είναι ςχεδόν μθδενικό  
- Όλεσ οι νζεσ ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ υποδομζσ πρζπει να ζχουν τισ αντίςτοιχεσ υποδομζσ 
φόρτιςθσ  
- τισ δράςεισ όπωσ το «εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» πρζπει να προβλεφκεί και θ εγκατάςταςθ 
ςτακμοφ φόρτιςθσ ωσ επιλζξιμθ δαπάνθ όταν ςυνδυάηεται με τθν παραγωγι ενζργειασ από 
Α.Π.Ε. 
- Όλεσ οι υποδομζσ των ςτακμϊν φόρτιςθσ πρζπει να ενταχκοφν ςε εκνικό μθτρϊο όπου κα 
καταλιξουν και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των φορτίςεων, πάνω ςε αυτά κα χαραχκεί θ 
περαιτζρω βελτίωςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ  
- Σο εκνικό μθτρϊο ςτακμϊν φόρτιςθσ κα τεκεί υπό τθν επιτελικι εποπτεία του ΤΠΕΚΑ προσ 
ςυνεχι παρακολοφκθςθ 

2.3 Αιολικι Ενζργεια 
- Ενίςχυςθ των αδειοδοτιςεων για τισ εγκαταςτάςεισ αιολικϊν πάρκων λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ιδιαιτερότθτεσ του περιβάλλοντοσ 

2.4 Γεωκερμία 
- Εξζταςθ του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου με ςτόχο τθν βελτίωςθ του για περαιτζρω 
χριςθ από τουσ πολίτεσ 

2.5 υμπαραγωγι Ενζργειασ 
- υμπαραγωγι ενζργειασ από βιομάηα, βιοαζριο και φυςικό αζριο 

2.6 Βιομάηα 
- Αξιοποίθςθ βιομάηασ ςτθν παραγωγι ενζργειασ, βιοκαυςίμων και παραγωγι υδρογόνου 

2.7 Αποκικευςθ Ενζργειασ 
- Παρότι θ αποκικευςθ ενζργειασ δεν αποτελεί παραγωγι, εν τοφτοισ ςυνειςφζρει ςτθν 
περαιτζρω διείςδυςθ των Α.Π.Ε. και μπορεί να κεωρθκεί μζροσ τθσ  
- Πρζπει να επιτραπεί θ χριςθ των μπαταριϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ όπωσ ςε άλλεσ χϊρεσ και 
επιπρόςκετα να επιδοτείται όταν θ φόρτιςθ τθσ ζγινε από Α.Π.Ε. 

2.8 Φυςικό αζριο 
Σο φυςικό αζριο ωσ το καφςιμο μετάβαςθσ ςτθν μετά λιγνίτθ εποχι, κα διαδραματίςει 



ςθμαντικό ρόλο ςτισ 39 νζεσ πόλεισ τθσ χϊρασ όπου κα ενεργοποιθκεί. Παρότι το φυςικό 
αζριο ζχει αρκετά χρόνια ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, πριν 1 χρόνο ξεκίνθςε ςε ζρρεσ και 
Κατερίνθ. Αυτό από μόνο του δθμιουργεί ευκαιρίεσ αναπτυξιακζσ ςτθν περιοχι οι οποίεσ 
πρζπει να αξιοποιθκοφν προκειμζνου να διειςδφςει και αυτι θ μορφι Α.Π.Ε. ςτο ενεργειακό 
μίγμα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ΠΚΜ. Η ΜΕΕ κα παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και κα 
επεμβαίνει όπου διαπιςτϊνει αςτοχίεσ ι κακυςτεριςεισ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΔΕΔΑ / 
ΕΔΑ ΘΕ, προσ όφελοσ των πολιτϊν. 

3. Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ 
Η βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ, αποτελεί ςτοίχθμα και μεγάλθ πρόκλθςθ ταυτόχρονα. Λαμβάνοντασ υπόψθ 
ότι παγκοςμίωσ όλεσ οι καταναλϊςεισ οδθγοφνται προσ τον θλεκτριςμό, γίνεται εφκολα 
αντιλθπτό ότι αν δεν υπάρξει βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων κα 
οδθγθκοφμε ςε ζλλειψθ διακζςιμθσ ενζργειασ. 
Ζτςι, αντιλαμβανόμαςτε τθν επιτακτικι και άμεςθ ανάγκθ να απλωκοφν οι δράςεισ και 
πολιτικζσ προσ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε κάκε δραςτθριότθτα που καταναλϊνει ζςτω και 
μια kWh. Πζραν των ειδικϊν προτάςεων ανά τομζα, που κα αναφερκοφν παρακάτω, αξίηει να 
αναφερκοφν μερικζσ γενικζσ επιςθμάνςεισ οι οποίεσ χρίηουν περαιτζρω ανάλυςθσ και 
εξειδίκευςθσ, όπωσ: 

  Αναγκαιότθτα ςφνδεςθσ του προγράμματοσ «εξοικονομϊ» ςε ιδιωτικά και δθμόςια 
κτίρια, και γενικότερα των ενεργειακϊν επεμβάςεων, με χρθματοδοτικά εργαλεία/ 
προγράμματα που αφοροφν τθν ενίςχυςθ του κτιριακοφ κελφφουσ. Λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν παλαιότθτα του κτιριακοφ αποκζματοσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και τθν 
απαίτθςθ μετατροπισ των κτιρίων ςε αντίςτοιχα μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, 
παράλλθλα με τθν γνϊςθ ότι αυτό προχποκζτει ενςωμάτωςθ Α.Π.Ε. ςτο κτιριακό 
κζλυφοσ, θ ςειςμικι ενίςχυςθ τουσ κρίνεται αναγκαία. Προκειμζνου αυτό να 
υποςτθριχτεί από τθν κοινωνία, ςτισ δφςκολεσ θμζρεσ μασ, απαιτεί τθν δθμιουργία 
κινιτρων οικονομικισ φφςθσ και άρα τθν ενεργοποίθςθ χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων 
που αφοροφν και τθν ςειςμικι κωράκιςθ των κτιρίων. Μπορεί να γίνει και μια 
αντίςτοιχθ ζρευνα πϊσ αυτό αντιμετωπίηεται ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

 Νομοκετικι ρφκμιςθ αλλά και δθμιουργία κινιτρων για τθν ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν 
ανανζωςθσ νωποφ αζρα ςτα υφιςτάμενα κτίρια εκπαίδευςθσ αλλά και ενεργειακϊν 
επεμβάςεων ϊςτε να υποςτθρίηουν κλιματιςμό και τουσ κερινοφσ μινεσ λειτουργίασ 
(για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ςυνκθκϊν/αναγκϊν που απαιτοφν τθν διεφρυνςθ του 
ωραρίου τουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ). 

Παρακζτουμε κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ ανά τομζα, κάποιεσ από τισ οποίεσ 
τρζχουν και ςιμερα και πρζπει να ενιςχυκοφν: 

3.1 Πρωτογενισ τομζασ  
- Αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ των υδάτων και γεωτριςεων με νζο ανϊτερθσ 
ενεργειακισ κλάςθσ, πικανϊσ να ενταχκεί ςε χρθματοδοτικό εργαλείο με επιδότθςθ κόςτουσ  
- Ενςωμάτωςθ τφπου φωτοβολταϊκϊν υαλοπινάκων ςε αγροτικά κερμοκιπια για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν κζρμανςθσ / ψφξθσ / αεριςμοφ, ςε αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν καυςίμων  
- Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ ςτα εκτεταμζνα δίκτυα άρδευςθσ ϊςτε 
να μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ 



3.2 Μεταποίθςθ / Βιομθχανία 
- Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ ςτθν Βιομθχανία» ςτα πρότυπα του «εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» 
με αποκλειςτικι κατεφκυνςθ τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακι κλάςθσ των μεταποιθτικϊν / 
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Σο εν λόγω πρόγραμμα κα αφορά ξεκάκαρεσ επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ που αφοροφν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και δεν κα είναι ςτα πρότυπα του 
αναπτυξιακοφ Νόμου όπου οι ενεργειακζσ δαπάνεσ αποτελοφν ζνα μικρό μζροσ. Η βελτίωςθ 
τθσ ενεργειακισ κλάςθσ κα προςκζςει υπεραξία ςτο παραγόμενο προϊόν και κα αυξιςει τθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

3.3 Σουριςμόσ 
- Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ ςτα ξενοδοχεία» ςτα πρότυπα του «εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» με 
αποκλειςτικι κατεφκυνςθ τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακι κλάςθσ των χιλιάδων ξενοδοχειακϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ χϊρασ, μικρϊν και μεγάλων. Σο εν λόγω πρόγραμμα κα αφορά επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Η βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
κα βοθκιςει τθν επιχείρθςθ ςτθν μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και ταυτόχρονα κα 
προςδϊςει υπεραξία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ. 

3.4 Επαγγελματικοί χώροι / Γραφεία 
- Δθμιουργία προγράμματοσ τφπου «Εξοικονόμθςθ ςτισ επιχειριςεισ» ςτα πρότυπα του 
«εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» με αποκλειςτικι κατεφκυνςθ τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακι κλάςθσ 
των εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματικϊν χϊρων και γραφείων. 

3.5 Οικιακόσ τομζασ 
- Ενίςχυςθ του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον» υλοποιϊντασ τθν δζςμευςθ του 
ΕΕΚ για 60.000 ενεργειακζσ αναβακμίςεισ ςε κατοικίεσ, κάκε χρόνο. Πρζπει να προςεχκεί 
ιδιαίτερα θ διαδικαςία τθσ υποβολισ των αιτιςεων από τουσ πολίτεσ ϊςτε να μθν 
παρατθροφνται δυςλειτουργίεσ οι οποίεσ προςβάλλουν το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ από τον 
πολίτθ προσ το πρόγραμμα.  
- Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ ςτουσ ανελκυςτιρεσ» ςτα πρότυπα του «εξοικονόμθςθ κατ’ 
οίκον» με αποκλειςτικι κατεφκυνςθ τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακι κλάςθσ του πεπαλαιωμζνου 
μθχανικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ των εγκαταςτάςεων ανελκυςτιρων ςτθν χϊρα μασ. 
Σαυτόχρονα με τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ κλάςθσ κα αυξθκεί και το επίπεδο αςφαλείασ 
των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν οι πολίτεσ.  
- Ετοιμαςία ιδιαίτερου ςυνδυαςτικοφ προγράμματοσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και ςτατικισ 
αναβάκμιςθσ για κτίρια προ του 1980 τα οποία χρίηουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ ωσ προσ τον 
φζρων οργανιςμό. 
- Κωδικοποίθςθ δράςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων που μποροφν να γίνουν ςτα 
διατθρθτζα μνθμεία και παλαιά κτίρια, άνω των 100ετϊν, ςτα πρότυπα χωρϊν του 
εξωτερικοφ, ϊςτε να είναι ξεκάκαρο τι επιτρζπεται και τι όχι ωσ παρζμβαςθ. 

3.6 Δθμόςιοσ τομζασ 
- Ενίςχυςθ προγραμμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ κτιριακζσ υποδομζσ 
με ςτόχο τθν πλιρθ εναρμόνιςθ τουσ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο το οποίο τα κζτει ςτθν 
κατθγορία κτιρίων μθδενικισ κατανάλωςθσ όπωσ τα ορίηει ο ΚΕΝΑΚ. Μζςα ςτο ςχζδιο 
εξοικονόμθςθσ κα ςυμπεριλαμβάνεται απαραιτιτωσ παραγωγι από ΑΠΕ και υποδομζσ 
φόρτιςθσ θλεκτροκίνθςθσ.  
- Αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν λαμπτιρων φωτιςμοφ ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ υποδομζσ 
αυτοκινθτοδρόμων, ςε τεχνολογίασ τφπου LED. 



3.7 Πιςτοποίθςθ αποτελεςμάτων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  
Όλεσ οι δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παράγουν αποτελζςματα μεταξφ τθσ αρχικισ και 
τελικισ κατάςταςθσ των κτιριακϊν και όχι μόνο, υποδομϊν. Επειδι ο υπολογιςμόσ των 
αποτελεςμάτων δεν γίνεται με πραγματικζσ μετριςεισ αλλά με το κτίριο αναφοράσ, κα πρζπει 
να μετρθκεί ςε απόλυτουσ αρικμοφσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που επιτυγχάνεται. Αυτζσ οι 
μετριςεισ που αφοροφν το κζλυφοσ, τθν κζρμανςθ, τον κλιματιςμό πρζπει να ελεγχκοφν από 
τθν επίςθμθ Πολιτεία ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι χρθματοδοτιςεισ ζχουν το επικυμθτό 
μετριςιμο αποτζλεςμα. 

4. Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ 
Η αςφάλεια ςτον ενεργειακό εφοδιαςμό αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο ςε αυτι τθν 
μεταβατικι ενεργειακι περίοδο όπου μπαίνουμε. Οι πολλζσ και διαφορετικζσ πθγζσ οι οποίεσ 
εγχζουν ςτο θλεκτρικό δίκτυο δφναται να δθμιουργιςουν φαινόμενα υπερφόρτιςθσ ι 
υποφόρτιςθσ, με κίνδυνο αποςυντονιςμοφ του δικτφου. Αυτι θ διάςταςθ πρζπει να 
αςφαλιςτεί ότι δεν κα αποτελζςει κίνδυνο ςτθν επάρκεια του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ.  
Προσ αποφυγι τζτοιων ανεπικφμθτων καταςτάςεων, είναι πολφ ςθμαντικόσ ο ςωςτόσ 
θλεκτρικόσ ςχεδιαςμόσ ςφνδεςθσ των φορτίων που κα πζςουν ςτο δίκτυο, και ταυτόχρονα ο 
διαχειριςτισ του δικτφου να παρακολουκεί τισ φορτίςεισ ςε όλα τα μικθ των γραμμϊν.  
Η αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ ζχει και διαςτάςεισ εκνικισ αςφάλειασ οι οποίεσ 
ξεφεφγουν από το ςτενό πλαίςιο του μθχανικοφ, ωσ εκ τοφτου πρζπει να αναδειχκεί και 
διευκολυνκεί ςτο μζγιςτο βακμό θ προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ αςφάλειασ. Η ΜΕΕ εφόςον 
τθσ ηθτθκεί από κάποιο επίςθμο φορζα να ςυνδράμει με εκπρόςωπο ςτθν παροχι 
επιςτθμονικϊν προτάςεων. 

5. Αγορά ενζργειασ 
Η αγορά ενζργειασ ειςζρχεται ςε μια περίοδο ακόμα πιο ζντονων αλλαγϊν ωσ ςυνεπακόλουκο 
του ενεργειακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ χϊρασ.  
Η ολοκλιρωςθ των ιδιωτικοποιιςεων που ζχουν ξεκινιςει κα φζρει ζντονεσ αλλαγζσ ςτα 
δίκτυα αλλά και ςτουσ παρόχουσ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου. Νζεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα 
οφείλουν να αναπτφξουν οι πάροχοι προσ τουσ πελάτεσ τουσ με ακόμα πιο ανταγωνιςτικά 
κόςτθ.  
Σο Ελλθνικό ςφςτθμα λειτουργίασ κα ςυγκλίνει με το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό ϊςτε κάποια 
ςτιγμι ςτο μζλλον να αποτελεί μζροσ του ενιαίου ενεργειακοφ δικτφου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  
Ο ρόλοσ που οφείλει να διαδραματίςει θ ΡΑΕ ςε αυτι τθν περίοδο πρζπει να χαρακτθρίηεται 
από ςτενό ζλεγχο τθσ λειτουργίασ και επάρκειασ τθσ αγοράσ, προσ αποφυγι δυςάρεςτων 
καταςτάςεων τφπου Hellas Power / Energa, οι οποίεσ πλιγωςαν τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν 
ςτο εγχείρθμα τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ. Η ΜΕΕ διατίκεται να ζρκει ςε επαφι 
με όλουσ τουσ παρόχουσ ενζργειασ για τθν ανταλλαγι απόψεων και ιδεϊν προσ αξιοποίθςθ 
τουσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ καλφτερων προϊόντων προσ τον τελικό καταναλωτι. 

6. Αγροτικόσ τομζασ, Ναυτιλία, Σουριςμόσ 
Για τον τουριςμό, τθν βαριά βιομθχανία μασ, ζχει γίνει αναφορά ςτθν ενότθτα 3. 
Η ναυτιλία μασ, αποτελεί ζνα ιδιαίτερο κλάδο τθσ οικονομίασ μασ ο οποίοσ χαρακτθρίηεται 
από ζντονθ εξωςτρζφεια ωσ ζνασ εκ των κορυφαίων ςτον κόςμο. Οι πολιτικζσ τθσ ενεργειακισ 
εξοικονόμθςθσ κα μποροφςαν κάλλιςτα να εφαρμοςτοφν ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, επίγειεσ 
και ςτα πλοία. 



τον αγροτικό τομζα, πζραν τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, μποροφν να τεκοφν οι 
ακόλουκεσ προτάςεισ :  

Αξιοποίθςθ αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν αποβλιτων μζςω βιολογικϊν διεργαςιϊν 
• Παραγωγι βιοαερίου 
• Παραγωγι εδοφοβελτιωτικϊν και λιπαςμάτων 

Αξιοποίθςθ βιομθχανικϊν παραπροϊόντων μζςω βιολογικϊν διεργαςιϊν 
• Αναβάκμιςθ διοξειδίου του άνκρακα ςε μεκάνιο  
• Παραγωγι χθμικϊν ενδιάμεςων και πολυμερϊν 
• Παραγωγι κυτταρικισ βιομάηασ 

Διαχείριςθ αγροτικϊν πόρων 
• Ενεργειακζσ καλλιζργειεσ  
• Παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ 
• Ενεργειακι αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ 

7. Ζρευνα, καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα 
Οι ζννοιεσ τθσ ζρευνασ, καινοτομίασ, ανταγωνιςτικότθτασ είναι θ κινθτιριοσ δφναμθ ςε κάκε 
περίοδο ζντονων και πολλϊν αλλαγϊν, όπωσ αυτζσ που κα γίνουν τθν δεκαετία 2020 – 2030 
ςτο ενεργειακό πεδίο. Αυτόσ ο Ενεργειακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ χϊρασ δθμιουργεί εκείνεσ τισ 
ςυνκικεσ όπου οι επιχειριςεισ οφείλουν να αναπτφξουν νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, 
καινοτομϊντασ ωσ προσ τα αντίςτοιχα ςυμβατικά που γνωρίηαμε μζχρι ςιμερα.  
Με αφετθρία αυτι τθν δεκαετία όπου θ τεχνογνωςία που πρόκειται να διαχυκεί ςτθν Ελλθνικι 
αγορά κα είναι πολφ μεγάλθ, πρζπει οι επαγγελματίεσ και επιχειριςεισ να το αξιοποιιςουν ωσ 
εφαλτιριο εμπειρίασ για εξαγωγι τεχνογνωςίασ και υπθρεςιϊν ςε χϊρεσ όπου υπάρχει υψθλι 
ηιτθςθ. 
το πεδίο τθσ ζρευνασ ο Πανεπιςτθμιακόσ κλάδοσ μπορεί να πρωτοςτατιςει αποτελϊντασ τον 
ςφνδεςμο ανάμεςα ςτθν αγορά και τισ επιχειριςεισ αναπτφςςοντασ νζα προϊόντα. Επειδι το 
Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο διακζτει υψθλοφ επιπζδου προςωπικό και φοιτθτζσ, θ ΜΕΕ κα 
προςπακιςει να δθμιουργιςει μια γζφυρα ςυνεργαςίασ παρζχοντασ ιδζεσ και προτάςεισ. 

ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Από τθν κεματολογία που παρατζκθκε και λαμβάνοντασ υπόψθ το γνωςτικό υπόβακρο των 
ςυναδζλφων που ςτελεχϊνουν τθν ΜΕΕ, κα γίνει θ ςφςταςθ των ομάδων εργαςίασ που κα 
αναλάβουν τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ των προτάςεων ανά τομζα δράςθσ. Η προςπάκεια τθσ 
ΜΕΕ είναι να αξιοποιιςει όςο καλφτερα μπορεί τισ γνϊςεισ που διακζτει κάκε ςυνάδελφοσ. 

Παράλλθλα και αφοφ ο Πρόεδροσ τθσ ΜΕΕ λάβει όλο το αρχείο των πρακτικϊν των ομάδων 
τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, κα γίνει θ επαναξιολόγθςθ για το ποιεσ κα ενςωματωκοφν ςε 
νζεσ ΟΕ ι και αν κα καταργθκοφν. 

 
ΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ-ΤΝΕΔΡΙΑ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ υγειονομικζσ καταςτάςεισ που περνάει και θ χϊρα μασ 
λόγω Covid-19, κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 



υλοποίθςθ διαδικτυακϊν εκδθλϊςεων, με ςκοπό τθν αφξθςθ και ενθμζρωςθ περιςςότερων 
ςυναδζλφων χωρίσ κανζναν γεωγραφικό περιοριςμό. ε αυτό το πλαίςιο κάκε εκδιλωςθ που 
υλοποιεί το ΣΕΕ/ΣΚΜ κρίνεται ςκόπιμο να μεταδίδεται ηωντανά μζςω διαδικτφου. 

Για τθν υλοποίθςθ ςεμιναρίων ο ΚΕνΑΚ όπωσ προβλεπόταν άλλωςτε, ζχει δρομολογιςει τθν 
μετάβαςθ ςτα κτίρια ςχεδόν μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (nZEB). Είναι απαραίτθτο να 
υλοποιθκοφν ςεμινάρια προσ τουσ ςυναδζλφουσ με τθν νζα νομοκεςία και τισ λεπτομζρειεσ 
που αυτι ενςωματϊνει. 

Επίςθσ, με τθν ενςωμάτωςθ τθσ νζασ νομοκεςίασ για τθν θλεκτροκίνθςθ κα πρζπει να γίνει 
αντίςτοιχο ςεμινάριο για τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που πρζπει να τθροφνται ςτα νζα 
ζργα. 

Πζρα από τα ανωτζρω 2 κεματικά ςεμινάρια, οποτεδιποτε προκφψει κάποιο ενδιαφζρον 
κζμα που απαςχολεί τουσ ςυναδζλφουσ μθχανικοφσ, κα γίνετε αξιολόγθςθ και ςτθν ςυνζχεια 
κα τίκεται ςτθν ΔΕ θ διοργάνωςθ του ςχετικοφ ςεμιναρίου. 

τόχοσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Ενζργειασ για τθν περίοδο 2020 – 2024 είναι και θ υλοποίθςθ 
διεκνοφσ θμερίδασ και διεκνοφσ ςυνεδρίου. Χρονικά κα μποροφςαν να ζχουν τον ακόλουκο 
ενδεικτικό προγραμματιςμό: 

 2021, Οκτϊβριοσ: Ημερίδα με κζμα: «Οι ενεργειακζσ προκλιςεισ ςτθ Ελλάδα για τθν 
δεκαετία 2020 – 2030, ευκαιρίεσ και προοπτικζσ» 

 2022, Οκτϊβριοσ: Τλοποίθςθ 3ιμερου Διεκνοφσ υνεδρίου με κζμα: «Ενεργειακόσ 
Μεταςχθματιςμόσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ςτόχο να αποτελζςει τθν 
πρϊτθ Ευρωπαϊκι Περιφζρεια με μθδενικό αποτφπωμα ζωσ το 2050» 

 2023, Οκτϊβριοσ: Τλοποίθςθ θμερίδασ με κζμα: «Αξιολόγθςθ των πρϊτων 
αποτελεςμάτων του Ενεργειακοφ Μεταςχθματιςμοφ τθσ χϊρασ, τι πάει καλά και τι 
πρζπει να ανακεωρθκεί» 

Σζλοσ, θ ΜΕΕ πριν το τζλοσ τθσ κθτείασ τθσ κα διοργανϊςει ειδικι διαδικτυακι θμερίδα για 
τθν παρουςίαςθ των πεπραγμζνων τθσ περιόδου 2020 – 2024. 

 


