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Η ρψξα καο φπσο θαη πνιιέο άιιεο παγθνζκίσο έρεη αλαιάβεη δηεζλείο δεζκεχζεηο θαη νθείιεη λα 

ελαξκνλίδεη δηαξθψο ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην. Απηή ε δηαξθήο πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο, επηθέξεη 

αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ. Τα δεηήκαηα θαη νη πξνηάζεηο 

ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ  Ελέξγεηα πνπ αθνινπζνχλ, είλαη ζε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην Εζληθφ Σρέδην γηα ηελ Ελέξγεηα θαη ην Κιίκα (ΕΣΕΚ) θαη αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εηδηθά, αιιά θαη γεληθά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο καο.  

 

Θέμα 1ο : Ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ (Α.Π.Δ.) 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Ε.) απνηεινχλ ηελ ζεκειηψδε ζηαζεξά γηα ηελ κεηάβαζε ζε κηα 

θνηλσλία κεδεληθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε πην πνηνηηθφ πεξηβάιινλ γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο. Παξφηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο έρεη εμειηρζεί θαη βειηησζεί ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ 

ηελ ηειεπηαία 20εηία, εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδνληαη ζηξεβιψζεηο θαηά ηελ θάζε ηεο άδεηαο απφ 

δηάθνξεο ππεξεζίεο παξεξκελεχνληαο ή θαη αγλνψληαο πνιιέο θνξέο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην φπσο 

ι.ρ. έρεη ζπκβεί ζε ππνςήθηεο επελδχζεηο ζηελ Π.Ε. Κηιθίο. Η Επίζεκε Πνιηηεία νθείιεη λα ιάβεη 

εθείλα ηα κέηξα ηα νπνία ζα απνζαθελίζνπλ πιήξσο ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πξνο 

απνθπγή απψιεηαο επελδχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ Οηθνλνκία καο. 

Επηπξφζζεηα θαη πέξαλ ηεο γεληθήο αξρήο, παξαζέηνπκε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο αλά κνξθή πεγήο :  

 

Φωτοβολταϊκά 

 Οη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο πξέπεη λα γίλνπλ πην γξήγνξεο θαη πην απιέο θαζφζνλ νη επελδχζεηο ζε 

θσηνβνιηατθά πάξθα είλαη πνιιέο θαη κπνξνχλ λα θηλήζνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ νηθνλνκία. 

Παξάιιεια, επεηδή κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ επζηάζεηα ηνπ αθηηληθνχ ειεθηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζνχλ θαη ηα δίθηπα ηνπ ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ ψζηε 

λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα απνξξνθήζνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ επελδπηψλ.   



 Ο ελεξγεηαθφο ζπκςεθηζκφο (Net metering) πξέπεη λα πξνβιέπεη απνδεκίσζε γηα ηελ πεξίζζεηα 

ελέξγεηαο απνηειψληαο πεξαηηέξσ θίλεηξν ζηνπο κηθξνχο απηνπαξαγσγνχο.  

 Ο εηθνληθφο ελεξγεηαθφο ζπκςεθηζκφο (virtual net metering) πξέπεη λα απισζεί θαη    ζηνπο ηδηψηεο.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ θσηνβνιηατθψλ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο ζηα 

πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Ηλεκτροκίνηση 

Η αλάπηπμε ηεο ειεθηξνθίλεζεο πξέπεη λα εληζρπζεί φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη θαη ηαπηφρξνλα λα 

απινπνηεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν ηελ δηέπεη. Παξάιιεια πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε 

εγθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ζε φιεο ηηο λέεο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ππνδνκέο. Είλαη ζεκαληηθφ ε 

ειεθηξνθίλεζε λα απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ζε φια ηα πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Φυσικό αέριο 

Τν θπζηθφ αέξην σο ην θαχζηκν κεηάβαζεο ζηελ κεηά ιηγλίηε επνρή, δηαδξακαηίδεη ήδε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο πφιεηο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί φπσο θαη ζε πφιεηο ηεο ΠΚΜ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ηνπ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο νη 

επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ, λα ελεξγνπνηεζεί φπνπ δελ πθίζηαηαη ζήκεξα ηειηθή θαηαλάισζε θαη λα 

απινπνηεζνχλ φιεο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίαο ζην ειάρηζην δπλαηφλ, πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή/πνιίηε.  

 

Θέμα 2ο : Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ 

Η βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη  νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί ζηνίρεκα θαη κεγάιε πξφθιεζε ηαπηφρξνλα. Έηζη, αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

επηηαθηηθή θαη άκεζε αλάγθε λα απισζνχλ νη δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαλαιψλεη έζησ   θαη κηα kWh.  

 

Πποηάζειρ: 

 Ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ «εμνηθνλνκψ» ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα θηίξηα, θαη γεληθφηεξα ησλ 

ελεξγεηαθψλ επεκβάζεσλ, κε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία/ πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο. Απψηεξνο ζηφρνο πξέπεη λα απνηειεί ε πιήξεο ελαξκφληζε ζην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν ηα ζέηεη ζηελ θαηεγνξία θηηξίσλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, φπσο ηα νξίδεη ν ΚΕΝΑΚ. 

Μέζα ζην ζρέδην εμνηθνλφκεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο παξαγσγή απφ    ΑΠΕ θαη 



ππνδνκέο θφξηηζεο ειεθηξνθίλεζεο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παιαηφηεηα ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ζηελ Ειιάδα θαζψο θαη ηελ 

απαίηεζε κεηαηξνπήο ησλ θηηξίσλ ζε αληίζηνηρα κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, παξάιιεια κε 

ηελ γλψζε φηη απηφ πξνυπνζέηεη ελζσκάησζε Α.Π.Ε. ζην θηηξηαθφ θέιπθνο, η ζειζμική ενίζσςζη 

ηοςρ κπίνεηαι αναγκαία. Πξνθεηκέλνπ απηφ λα ππνζηεξηρηεί απφ ηελ θνηλσλία απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ νηθνλνκηθήο θχζεο θαη άξα ε ελεξγνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ  εληζρχζεσλ πνπ 

αθνξνχλ θαη ζηε ζεηζκηθή ζσξάθηζε ησλ θηηξίσλ. Μπνξεί λα γίλεη θαη κηα αληίζηνηρε έξεπλα πψο 

απηφ αληηκεησπίδεηαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 Σρεδηαζκφο θαη πξνθήξπμε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δξοικονόμηζη ζηην Βιομησανία» ζηα πξφηππα 

ηνπ «εμνηθνλφκεζε  θαη’ νίθν» κε απνθιεηζηηθή θαηεχζπλζε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθή θιάζεο ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ / βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Τν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα αθνξά μεθάζαξεο 

επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη δελ ζα είλαη ζηα πξφηππα ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ φπνπ νη ελεξγεηαθέο δαπάλεο απνηεινχλ έλα κηθξφ κέξνο. Η βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θιάζεο ζα πξνζζέζεη ππεξαμία ζην παξαγφκελν πξντφλ θαη ζα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Σρεδηαζκφο θαη πξνθήξπμε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δξοικονόμηζη ζηα ξενοδοσεία» ζηα πξφηππα 

ηνπ «εμνηθνλφκεζε θαη’ νίθν» κε απνθιεηζηηθή θαηεχζπλζε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθή θιάζεο ησλ 

ρηιηάδσλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρψξαο, κηθξψλ θαη κεγάισλ. Τν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα 

αθνξά επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ελζσκαηψλνληαο θαη ην virtual 

net metering ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ηεο λέαο γεληάο 

ησλ πξάζηλσλ μελνδνρείσλ. Η βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ  

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνζδψζεη ππεξαμία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ηχπνπ «Δξοικονόμηζη ζηιρ επισειπήζειρ» ζηα πξφηππα ηνπ 

«εμνηθνλφκεζε θαη’ νίθν» κε απνθιεηζηηθή θαηεχζπλζε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθή θιάζεο ησλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη γξαθείσλ. 

 Ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δξοικονόμηζη καη’ οίκο» πινπνηψληαο ηελ δέζκεπζε  ηνπ ΕΣΕΚ γηα 

60.000 ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο ζε θαηνηθίεο, θάζε ρξφλν. Πξέπεη λα  πξνζερζεί ηδηαίηεξα ε 

δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη δπζιεηηνπξγίεο 

νη νπνίεο πξνζβάιινπλ ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ πνιίηε πξνο ην πξφγξακκα. 

 Πξφγξακκα «Δξοικονόμηζη   ζηοςρ   ανελκςζηήπερ»   ζηα   πξφηππα   ηνπ «εμνηθνλφκεζε θαη’ 

νίθν» κε απνθιεηζηηθή θαηεχζπλζε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθή θιάζεο ηνπ πεπαιαησκέλνπ 

κεραληθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλειθπζηήξσλ ζηελ ρψξα καο. 



Ταπηφρξνλα κε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θιάζεο ζα απμεζεί θαη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο. Ελαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο σο επηιέμηκε δαπάλε.  

 Κσδηθνπνίεζε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ ζηα δηαηεξεηέα κλεκεία θαη παιαηά θηίξηα, 

άλσ ησλ 100εηψλ, ζηα πξφηππα ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα είλαη μεθάζαξν ηη επηηξέπεηαη θαη ηη 

φρη σο παξέκβαζε. 

 

Θέμα 3ο : Μείωζη εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα 

Παγθνζκίσο, ε θαηεχζπλζε φισλ ησλ ρσξψλ είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

πνπ εθιχνληαη πξνο ην πεξηβάιινλ. Απηέο νη εθπνκπέο απνηεινχλ θαη ην κέηξν ηεο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο εγθαηάζηαζεο, κηθξήο ή κεγάιεο, ζπλεπψο γηα θάζε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκεο. 

 

Ππόηαζη: 

Η Πνιηηεία πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ θάζε 

εγθαηάζηαζεο ψζηε λα γίλεη πην εχθνινο ν ζρεδηαζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ 

πξνο ηελ κεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία κεδεληθψλ εθπνκπψλ πξνο ην Πεξηβάιινλ.  
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Γ. Κοςζκοςπίδηρ 

Α. Απσονηήρ 


