
Μια βιώσιμη ενεργειακή Πολιτική
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενός βιώσιμου 
ενεργειακού μοντέλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπροστά στους σημαντικούς – περιβαλ-
λοντικούς, αναπτυξιακούς και, φυσικά, κοινωνικούς - κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 
και της μείωσης των ενεργειακών αποθεμάτων, απαιτείται αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας 
ώστε να υιοθετηθούν νέες πολιτικές και οικονομικές στρατηγικές σύμφωνα με τις αρχές 
της Πράσινης Ανάπτυξης. 

Η ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Εξοικονόμηση της Ενέργειας 
και η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι στο κέντρο της ενεργειακής στρατηγι-
κής που χαράσσει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής 
προς την κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας, διαμορφώνεται ένα νέο 
ενεργειακό περιβάλλον με τις επενδύσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αύ-
ξηση της ενεργειακής απόδοσης και για συστήματα ΑΠΕ, να κερδίζουν έδαφος.

Αυτή η πολιτική δημιουργεί το πιο σημαντικό, οικολογικά βέλτιστο, εγχώριο «κοίτασμα» 
ενέργειας της χώρας μας. 

Μέσα σε ένα σταθερό και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με τις διεθνείς 
Συμφωνίες και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα τηρεί πλήρως τις υποχρε-
ώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 20-20-20 μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
την οποία προβλέπεται 20% μείωση των εκπομπών, 20% παραγωγή της τελικής κατανά-
λωσης ενέργειας από ΑΠΕ και 20% εξοικονόμηση ενέργειας για όλα τα κράτη μέλη.

Στη βάση ενός συντονισμένου μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, η χώρα μας ενσωματώνει τις 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες στην ενεργειακή πολιτική, μέσα από ένα εθνικό Σχέδιο 
Δράσης μείωσης εκπομπών ρύπων, το οποίο επικαιροποιήθηκε και αποτέλεσε τον πρώτο 
Οδικό Χάρτη για την ενέργεια, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη διείσδυση του 
φυσικού αερίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, με ποσο-
τικοποιημένες, κοστολογημένες και περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατές δράσεις. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής και την επί-
τευξη του στόχου 20-20-20, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής έχει ως πρώτο Πυλώνα της Στρατηγικής του την αντιμετώπιση της Κλιμα-
τικής Αλλαγής για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανά-
λωσης σε άνθρακα, με βάση την οποία προχωρά στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμί-
σεις, χρηματοδοτεί δράσεις και ενισχύει επενδύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού αποθέματος, την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την ίδρυση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας τους όρους και τις συν-
θήκες για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον για όλους.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί
ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον
             βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
εξοικονομεί Ενέργεια
Το ΕΠΠΕΡΑΑ υπηρετεί τους βασικούς στόχους της ενερ-
γειακής πολιτικής για βελτίωση της ενεργειακής αποδο-
τικότητας και διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, 
αποσκοπώντας στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, 
μέσω προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιο-
ποίησης νέων τεχνολογιών. 

Στη βάση αυτή, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που αφο-
ρούν στην ενεργειακή απόδοση, διαχείριση και εξοικονό-
μηση ενέργειας, αλλά και σε ανάπτυξη υποδομών, όπως:

Με δεδομένο ότι οι ορυκτές πηγές ενέργειας του πλα-
νήτη σταδιακά εξαντλούνται και οι κίνδυνοι από την 
κλιματική αλλαγή συνεχώς αυξάνονται, η ολοένα και 
μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απο-
τελεί μονόδρομο για την εξασφάλιση ενός ενεργειακά 
βιώσιμου μέλλοντος, καθώς και την αειφόρο λύση για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ εξασφαλίζει σημαντικά περι-
βαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μέσω της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγεί-
ας, λόγω της μείωσης των ρύπων που επιβαρύνουν την 
ατμόσφαιρα, αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης επενδυτι-
κών σχεδίων που σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως θεμελιώ-
δη προτεραιότητα και χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για την 
προώθηση και διάδοση της χρήσης τους, όπως: 

P	Εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας σε 
συνδυασμό με συστήματα Ψύξης, με χρήση φυσικού 
αερίου ή βιομάζας. 

P	Έργα Τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση του τοπικού 
ενεργειακού δυναμικού, στον οικιστικό τομέα και την 
ύπαιθρο.

P	Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-
σης κτιρίων:

g	 “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”
g		 “Εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια” 
g		 “Εξοικονόμηση στα σχολεία”

Η δημιουργία κτιρίων «χαμηλής ενέργειας» ενισχύει την 
ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργεί θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, ειδικά στον κατασκευαστικό 
τομέα. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι κρίσι-
μος παράγοντας για τον περιορισμό της ενεργειακής κα-
τανάλωσης και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, 
συμβάλλοντας καθοριστικά όχι μόνο στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, αλλά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής. 

P	Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ. 

P	Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και πρότυ-
πα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια 
κτίρια, π.χ. σχολεία.

P	Τεχνικά έργα εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, 
όπως ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέργεια 
και βιομάζα. 

P	Πρότυπα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμι-
σης του κτιριακού αποθέματος, με τη χρήση ανα-
νεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνδυάζουν την ενεργειακή αυ-
τάρκεια και αυτονομία, με την περιβαλλοντική προστα-
σία, την καινοτομία και  την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου και η αποτροπή της διάχυσης 
των πόλεων μέσω συνεχών επεκτάσεων, αποτελούν βασικές προτε-
ραιότητες του ΕΠΠΕΡΑΑ, προωθώντας σειρά δράσεων και υλοποιώ-
ντας έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης σε όλη την Ελλάδα.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει τη σύνδεση της καινοτομίας 
με την αειφόρο δόμηση και αποτελεί σημαντικό μο-
χλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Στόχος 
είναι η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στο οι-
κιακό και εμπορικό κτιριακό απόθεμα της τάξης του 
20% μέχρι το 2020. 

Με το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το 
Μέλλον» επιδιώκεται η μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών και των 
εμπορικών κτιρίων, περιορίζοντας ταυτόχρονα το 
ενεργειακό τους κόστος. 

Από το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούνται καινοτόμες 
δράσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση και τη δημιουργία βιώσιμων κτιρί-
ων και δημόσιων χώρων, όπως:

P	«Πράσινες γειτονιές» 

P	«Πράσινα νησιά» 

P	«Πράσινα χωριά» 

P	«Πράσινες στέγες»

P	«Βιοκλιματικά σχολεία» 

P	«Αστικές βιοκλιματικές αναβαθμίσεις» 

P	«Ευφυή μουσεία» 

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας και την αστική αναζωογόνηση, 
με παράλληλη ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολο-
γίας, που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία 
στην οικονομία.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής με τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, αλλά και την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για την 
οικονομική ανάπτυξη. Επιτυγχάνεται ανάπτυξη των 
κλάδων των κατασκευών, της μεταποίησης, των δο-
μικών υλικών, μέσα από τη διάθεση «πράσινων» χρη-
ματοδοτήσεων, καθώς και τόνωση της απασχόλησης 
δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013

Το ΕΠΠΕΡΑΑ αξιοποιεί 
τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ καινοτομεί με
βιοκλιματικές αναβαθμίσεις

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα την Πράσινη 
Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη 
βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής.                                  

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η δημιουργία 
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας, αποτελούν κύριες συνιστώσες της Στρατηγικής του 
ΕΠΠΕΡΑΑ.

Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, 
αλλά και αναπόσπαστο μέρος του πυλώνα που αφορά στην προστασία της ατμόσφαιρας και στην αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, είναι η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι Άξονες 1 & 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορούν στην Προστασία του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, τις Αστικές 
Μεταφορές, την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχουν ως 
γενικό στόχο τη συμβολή στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.

Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφο-
ρούν στην ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, σε καινοτόμες βιοκλιμα-
τικές αναβαθμίσεις, καθώς και σε πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης των ΑΠΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη 
μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, τη μείωση του κόστους για ενέργεια και την αξιοποίηση τοπικών φυσικών ανανεώσιμων πόρων.


