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Η ενζργεια ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ
ΕΡΑΕ

ΕΡΡΕΑΑ

Α.Ρ.1: Ρροςταςία Ατμοςφαιρικοφ
Ρεριβάλλοντοσ & Αςτικζσ Μεταφορζσ –
Αντιμετϊπιςθ Κλιματικισ Αλλαγισ –
ΑΡΕ
εξοικονόμθςθ

ενζργειασ ςτο δθμόςιο και
ευρφτερο δθμόςιο τομζα

μείωςθ

ζνταςθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ
ςε επιλεγμζνουσ φορείσ με υψθλό
ενεργειακό κόςτοσ λειτουργίασ

ενκάρρυνςθ

& διάδοςθ χριςθσ ΑΡΕ

Α.Ρ.4: Ολοκλιρωςθ του ενεργειακοφ
ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και ενίςχυςθ
τθσ αειφορίασ
αςφάλεια

του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ,
προϊκθςθ ενεργειακϊν δικτφων φυςικοφ
αερίου & θλεκτριςμοφ
περαιτζρω
εξοικονόμθςθ

διείςδυςθ των ΑΡΕ

ενζργειασ & βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»
Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση ανά Τομέα
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Οικιακός - Εμπορικός

• κτιριακόσ τομζασ (οικιακόσ και τριτογενισ) και μεταφορζσ είναι οι
τομείσ με τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν τελικι κατανάλωςθ
ενζργειασ

• θ πλειονότθτα των κτιρίων είναι χαμθλισ ενεργειακισ
απόδοςθσ, ιδιαίτερα όςον αφορά ςε κτίρια
καταςκευαςμζνα πριν το 1980

• από το 2008 παρατθρικθκε μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ ςτον
οικιακό και βιομθχανικό τομζα, ενϊ ακολοφκθςε & ο τομζασ των
μεταφορϊν, με αποτζλεςμα το επίπεδο κατανάλωςθσ ενζργειασ να
αγγίξει τισ ποςότθτεσ των αρχϊν τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ

• 60% περίπου του κτιριακοφ αποκζματοσ ζχει
καταςκευαςτεί πριν από το 1980 και 87% των κτθρίων
καταςκευάςτθκαν πριν από το 1990, δθλαδι 3.500.000
κτίρια είναι κερμικά απροςτάτευτα, άρα ενεργοβόρα

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»
αφορά ςτθν παροχι κινιτρων για παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςτον οικιακό κτιριακό τομζα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
περιφερειακι και τθν κοινωνικι ςυνοχι
Ρ/Υ: 241 εκ. Σαμείο Ανατροφοδοτοφμενα Κεφάλαια &
307 εκ. € πρόγραμμα άμεςθσ ενίςχυςθσ






Άτοκα Δάνεια
Επιδότθςθ (70%-35%-15%, Κατθγορία Α1-Α2-Β)
Κάλυψθ Κόςτουσ Ενεργειακϊν Επικεωριςεων
Ετιςιο Πφελοσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ
Δυνατότθτα Επιλογισ Σφμβουλου Ζργου

Άμεςα
Οφζλθ για
τον Ρολίτθ

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»
Ενεργειακόσ Στόχοσ:
• αναβάκμιςθ κατά τουλάχιςτον μια ενεργειακι κατθγορία, ι εναλλακτικά
• ετιςια εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ > 30% τθσ κατανάλωςθσ του
κτιρίου αναφοράσ (kWh/m2)
Επιλζξιμεσ κατοικίεσ: μονοκατοικίεσ, πολυκατοικίεσ ωσ ςφνολο κτιρίου και
μεμονωμζνα διαμερίςματα πολυκατοικίασ που χρθςιμοποιοφνται ωσ κατοικία, με
τιμι ηϊνθσ ≤ 2.100 €/ τ.μ., ΠΕΑ ςε κατθγορία χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Δ
Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ:
• αντικατάςταςθ κουφωμάτων και ςυςτθμάτων ςκίαςθσ
• τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ (εξωτερικι ι εςωτερικι) ςτο κζλυφοσ κτιρίου,
ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ / ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ
• αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ (π.χ.
κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ & δίκτυο διανομισ, ατομικόσ καυςτιρασ – λζβθτασ,
ςφςτθμα με κφρια χριςθ Α.Π.Ε. ι ΗΘΤΑ, θλιακά ςυςτιματα για ηεςτό νερό
χριςθσ)

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»
Ρορεία προγράμματοσ ςτθν ΔΜ
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Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»
Το μείγμα των παρεμβάςεων ςτθν ΔΜ




Ποςοςτά εγκεκριμζνων αιτιςεων που ςυμπεριλαμβάνουν ςτισ επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ
 αντικατάςταςη κουφωμάτων 81,7%
 τοποθζτηςη θερμομόνωςησ 71,4%
 αναβάθμιςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ και παροχή ΖΝΧ 69,7%
Ποςοςτό επιλζξιμου Π/Τ ανά τφπο παρζμβαςθσ
24,8%

41,4%
Αντικατάσταση Κοσυωμάτων

Τοποθέτησης Θερμομόνωσης

Αναβάθμιση τοσ σσστήματος θέρμανσης
και παροτής ΖΝΧ

33,8%

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον» ςτθν ΔΜ


Ενεργειακά αποτελζςματα (ςτοιχεία Νοζμβριοσ 2013): ζωσ τζλοσ Νοεμβρίου, για τθν Περιφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ θ μζςθ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ανζρχεται ςε 205,4 KWh/m2
ςυνολικι εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ανζρχεται ςε 23,5 GWh
(βάζει 14.800 σλοποιημένων έργων)

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόςκλθςθ 1.13 (Ρρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ)
αφορά ςε παρεμβάςεισ

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε υφιςτάμενα δθμοτικά
κτίρια και υποδομζσ των ΟΤΑ Α’ Βακμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ανοικτϊν κτιριακϊν
υποδομϊν (κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων κτλ).

Ρ/Υ: 75 εκ. € ςε όρουσ δθμόςιασ δαπάνθσ (πρόςκλθςθ)
κατατζκθκαν 139 προτάςεισ ςυνολικοφ Π/Τ 51,1 εκ. € & Δ.Δ. 35,67 εκ €.
Βάςει του άρκρου 14 του Ν. 4203 «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
235/Α/01.11.2013) τα ζργα που εντάςςονται ι ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο πρόγραμμα κα χρθματοδοτθκοφν ςτο
ςφνολο του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

Χρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ:
• ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ (π.χ. κερμομόνωςθ, αντικατάςταςθ παρακφρων /
κουφωμάτων, ςκίαςτρα, φυςικόσ/νυχτερινόσ αεριςμόσ, πακθτικά θλιακά ςυςτιματα)
• ενεργειακι αναβάκμιςθ Η/Μ εγκαταςτάςεων (π.χ. αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ /
κλιματιςμοφ, μθχανικόσ ι υβριδικόσ αεριςμόσ, ςυςτιματα ΑΠΕ για κερμικά φορτία)
• αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ φυςικοφ/τεχνθτοφ φωτιςμοφ
• εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (π.χ. ςυςτιματα για μζτρθςθ – παρακολοφκθςθ)
• παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ τεχνικϊν υποδομϊν/λοιπϊν εγκαταςτάςεων ΟΣΑ
(π.χ. ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, βιολογικοί κακαριςμοί, αντλιοςτάςια, κλπ.)
μελζτεσ,
επικεωριςεισ, δθμοςιότθτα,
τεχνικζσ εργαςίεσ

Ζργα ενζργειασ ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013
Ρρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΙΙ» - Ζργα ςτθν ΔΜ
Ρροτάςεισ που υποβλικθκαν (ενταγμζνεσ ι βρίςκονται ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ):
• Νομόσ Γρεβενϊν
Διμοσ Γρεβενϊν : «Εγκατάςταςθ γεωκερμικοφ ςυςτιματοσ ςτο κτίριο του πνευματικοφ κζντρου του
Διμου Γρεβενϊν» (Π/Τ 400 χιλ € με υπογεγραμμζνο ΣΔΠΠ)
Διμοσ Δεςκάτθσ: «Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων ςτο Διμο Δεςκάτθσ» (Π/Τ 170 χιλ €, ενταγμζνθ με Αρ. πρωτ.
13/09-02/16563/1170/09/09/2013/ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ0-ΧΧ2)

 Νομόσ Καςτοριάσ

Διμοσ Καςτοριάσ «Ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμοτικοφ Μεγάρου Καςτοριάσ» (Π/Τ 400 χιλ. €)

• Νομόσ Κοηάνθσ
Διμοσ Κοηάνθσ «Ενεργειακι αναβάκμιςθ δφο ςχολικϊν κτιρίων του Διμου Κοηάνθσ» (Π/Τ 395,83 χιλ. €, για
απόφαςθ ζνταξθσ)

Διμοσ ερβίων – Βελβεντοφ «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του πολυλειτουργικοφ κτιρίου ςτο Σρανόβαλτο»
(Π/Τ 200 χιλ €, για απόφαςθ ζνταξθσ)

Διμοσ Βοΐου «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του ξενοδοχείου "Αρχοντικό" ιάτιςτασ» (Π/Τ 275 χιλ. €)

• Νομόσ Φλϊρινασ
Διμοσ Φλϊρινασ «Ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμοτικοφ κολυμβθτθρίου του Διμου Φλϊρινασ» (Π/Τ 400 χιλ. €)
Διμοσ Αμυνταίου «Ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμοτικϊν Κτθρίων» (Π/Τ 400 χιλ. €)

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Θεματικοί ςτόχοι Κοινοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου
• (4) υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν

διοξειδίου του άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ
ενεργειακι απόδοςθ
ςυμπαραγωγι κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ υψθλισ απόδοςθσ
ανανεϊςιμθ ενζργεια
• (7) προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και άρςθ των προβλθμάτων ςε
βαςικζσ υποδομζσ δικτφων
 ανάπτυξθ ζξυπνων ςυςτθμάτων διανομισ, αποκικευςθσ και μεταφοράσ
ενζργειασ

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Χαρακτθριςτικά εκνικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ
Οικονομικι κρίςθ – μείωςθ ηιτθςθσ ενζργειασ
Κτίρια χαμθλισ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ – ανάγκθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ
Τψθλό επίπεδο χριςθσ ςυμβατικϊν καυςίμων - βαςικό καφςιμο το πετρζλαιο
Ενεργειακό μίγμα διαφοροποιθμζνο μεταξφ τομζων οικονομίασ & τομζασ μεταφορϊν βαςικόσ
«καταναλωτισ» ενζργειασ
Εκνικό θλεκτρικό ςφςτθμα: διαςυνδεδεμζνο θπειρωτικό & αυτόνομα ςυςτιματα νθςιϊν, ςτακμοί
παραγωγισ ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ και μεγαλφτερα κζντρα κατανάλωςθσ ςτο κεντρικό και νότιο
Νζα αγορά φυςικοφ αερίου – ανάγκθ για ενίςχυςθ δικτφου

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Αναπτυξιακζσ προτεραιότητεσ
εθνικήσ ενεργειακήσ πολιτικήσ

Κεντρικζσ χρθματοδοτικζσ
προτεραιότθτεσ ΣΕΣ

αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ
βιώςιμη ανάπτυξη και προώθηςη

ενεργειακήσ αποδοτικότητασ ςε όλουσ
τουσ τομείσ δραςτηριότητασ
αποτελεςματική λειτουργία
εςωτερικήσ αγοράσ ενζργειασ
αναβάθμιςη δικτφων ενζργειασ
προώθηςη ΑΠΕ και
βελτιςτοποίηςη ενεργειακοφ
μίγματοσ και αξιοποίηςη εγχώριων
ενεργειακών πόρων

Ρροϊκθςθ ενεργειακισ
αποδοτικότθτεσ ςε κτίρια & μεταφορζσ

Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ
υποδομϊν Ηλεκτριςμοφ και Φυςικοφ
Αερίου
Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ
δυναμικοφ ΑΡΕ και ςυμπαραγωγισ
Αξιοποίθςθ εγχϊριων πόρων

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Ενδεικτικζσ δράςεισ για τον τομζα τθσ Ενζργειασ
 Βελτίωςθ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κτιρίων
Οικιακόσ κτιριακόσ τομζασ, δθμόςια κτίρια και κτίρια επαγγελματικισ χριςθσ
τοχευμζνθ ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων κτιρίων βάςει Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ (άρκρο 5 παρ. 1)  3% του
ςυνολικοφ εμβαδοφ δαπζδου κερμαινόμενων ι/και κλιματιηόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτθτα και
καταλαμβανόμενα από τθν κεντρικι δθμόςια διοίκθςθ πρζπει να ανακαινίηεται κάκε χρόνο
Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ / προτφπου ISO 50001

 Ενίςχυςθ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ - ESCOs)
Δθμιουργία ειδικϊν χρθματοδοτικϊν μζςων (ανατροφοδοτοφμενο Σαμείο εγγυιςεων ι δανειοδοτιςεων), τα
οποία βελτιϊνουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ι/και ρευςτότθτα των εν λόγω επιχειριςεων

 Ανάπτυξθ & εκςυγχρονιςμόσ ςυςτιματοσ μεταφοράσ & διανομισ
θλεκτρικισ ενζργειασ
Ανάπτυξθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ενζργειασ, αποτφπωςθ του δικτφου διανομισ μζςω
μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (GIS)

 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ υποδομϊν ενζργειασ
Παρεμβάςεισ ςτισ υποδομζσ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου για βελτίωςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Ενδεικτικζσ δράςεισ για τον τομζα τθσ Ενζργειασ
 Αξιοποίθςθ δυναμικοφ ΑΡΕ
Δθμιουργία Σαμείου (εγγυιςεων ι δανειοδοτιςεων) για ενίςχυςθ ρευςτότθτασ επιχειριςεων ΑΠΕ
Ενίςχυςθ (μζςω επιχορθγιςεων ι/και δθμιουργίασ Σαμείου) μονάδων παραγωγισ κερμότθτασ και ψφξθσ και
εγκαταςτάςεων διανομισ ςε οικιακοφσ και βιομθχανικοφσ καταναλωτζσ, αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ και κερμοκιπια,
με αξιοποίθςθ ΑΠΕ και κυρίωσ βιομάηασ, γεωκερμίασ και θλιακισ ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςυςτθμάτων θλιακοφ κλιματιςμοφ για κάλυψθ ςυνολικζσ κερμικζσ ανάγκεσ ςε επίπεδο ςυγκεκριμζνων περιοχϊν

 Αξιοποίθςθ βιομάηασ/βιοαερίου/γεωκερμίασ για ςυμπαραγωγι/

τριπαραγωγι
τόχοσ να καλυφκοφν ςυνολικζσ ανάγκεσ ςε επίπεδο ςυγκεκριμζνων περιοχϊν (π.χ. ΒΙΠΕ, οικιςμοί, κλπ.), κακϊσ και
να κινθτοποιθκοφν οι φορείσ που διακζτουν ι ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε πθγζσ βιομάηασ του πρωτογενοφσ τομζα,
αλλά και πθγζσ υπολειμματικισ μορφισ από τθ δευτερογενι επεξεργαςία αγροτικϊν και δαςικϊν προϊόντων

 Ρροαγωγι βιϊςιμων μεταφορϊν
Ανάπτυξθ υποδομϊν που απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ κακαρϊν οχθμάτων
Αντικατάςταςθ παλαιϊν μεςαίων και βαρζων οχθμάτων του Δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα δθμόςιασ
χριςθσ

Ρρογραμματικι περίοδοσ 2014-2020
Διαρκρωτικά ταμεία
Φορείσ
αγοράσ
ενζργειασ

Δθμόςιοι
φορείσ & οργανιςμοί

Σφμφωνο
Εταιρικισ Σχζςθσ
Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα
Ρεριφζρειεσ & φορείσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ

Οικονομικοί
εταίροι
Κοινωνικοί
εταίροι

