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ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ  
ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2013 ΜΔΥΡΗ 2018 

_____________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 43(α) θαη 43(β) 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο - 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
Δ.Δ: L 140, 
5.6.2009, ζ. 16. 

κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «Οδεγία 
2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε 
ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 239, 
15.9.2015, 
ζ.1. 

ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 2 θαη ην παξάξηεκα ΗΗ ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 
ηίηιν «νδεγία (ΔΔ) 2015/1513 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο 
επηεκβξίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 98/70/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 
θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε 
ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο», 

112(Η) ηνπ 2013  
121(Η) ηνπ 2015 
157(I) ηνπ 2015 
62(Η) ηνπ 2018. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 43(α) θαη 43(β) ησλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο 
ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκσλ ηνπ 2013 κέρξη 2018, εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο 
ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ ηνπ Μεξηδίνπ ηεο Δλέξγεηαο 
απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο) Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

  
Δξκελεία. 
 

2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή  έλλνηα - 

 «αλαλεψζηκα πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θίλεζεο κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο» ζεκαίλεη πγξά ή 
αέξηα θαχζηκα, εμαηξνπκέλσλ ησλ βηνθαπζίκσλ, ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 
πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εμαηξνπκέλεο ηεο βηνκάδαο, θαη ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαθνξέο· 

  
185 (Η) ηνπ 2011 
6(Η) ηνπ 2012  
32(Η) ηνπ 2014 
55(Η) ηνπ 2014 
31(Η) ηνπ 2015 
3(Η) ηνπ 2016 
120(Η) ηνπ 2016. 

«απφβιεην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Απνβιήησλ 
Νφκσλ ηνπ 2011 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2016· νπζίεο πνπ έρνπλ ζθνπίκσο ηξνπνπνηεζεί ή 
κνιπλζεί γηα λα εκπίπηνπλ ζηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα νξηζκφ· 

 
Παξάξηεκα Η. 

«εηήζην ηζνδχλακν σξψλ αληιίαο ζεξκφηεηαο, ΖΖP» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
φξν απηφ ζην Παξάξηεκα Η· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.:  L 304, 
14.11.2008, ζ. 1· 
L 292, 
10.11.2017, ζ. 3. 

«θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηηο ζηαηηζηηθέο 
ελέξγεηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2010 ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2017 θαη φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 300, 
14.11.2009, ζ. 1· 
L 95, 7.4.2017,  
ζ. 1. 

«θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, πεξί 
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα δσηθά ππνπξντφληα θαη παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ 
πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1774/2002 (θαλνληζκφο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα),  φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία 
απφ ηνλ Καλνληζκφ (EE) 2017/625 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
15εο Μαξηίνπ 2017 θαη φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «ιηγλνθπηηαξηλνχρεο χιεο» ζεκαίλεη ηηο χιεο πνπ ζπληίζεληαη απφ ιηγλίλε, θπηηαξίλε θαη 
εκηθπηηαξίλε, φπσο ε βηνκάδα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα δάζε, νη μπιψδεηο ελεξγεηαθέο 
θαιιηέξγεηεο, θαζψο θαη ηα θαηάινηπα θαη ηα ιχκαηα ησλ δαζνπνληθψλ βηνκεραληψλ· 

 «κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο χιεο» ζεκαίλεη ηηο χιεο πνπ ζπληίζεληαη θπξίσο απφ θπηηαξίλε 
θαη εκηθπηηαξίλε θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ιηγλίλε είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ 
ιηγλνθπηηαξηλνχρσλ πιψλ· ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαηάινηπα θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη 
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σο ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο (φπσο ην άρπξν, ηα θχιια θαη νη κίζρνη, νη θινηνί θαη ηα θειχθε), 
θπηά ελεξγεηαθψλ ρνξηνθαιιηεξγεηψλ κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άκπιν (φπσο ε ήξα, ην 
Panicum virgatum, ν κίζραλζνο, ην θαιάκη θαη νη θαιιηέξγεηεο εδαθνθάιπςεο πξηλ θαη κεηά 
ηηο θχξηεο θαιιηέξγεηεο), βηνκεραληθά θαηάινηπα (επίζεο απφ θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη σο 
ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο κεηά ηελ εθρχιηζε θπηηθψλ ειαίσλ, ζαθράξσλ, ακχισλ θαη 
πξσηετλψλ), θαζψο θαη χιεο απφ βηνινγηθά απφβιεηα· 

  
112(Η) ηνπ 2013  
121(Η) ηνπ 2015 
157(I) ηνπ 2015 
62(Η) ηνπ 2018. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπο ηνπ 2013 κέρξη 2018· 

Παξάξηεκα Η. «νλνκαζηηθή ηζρχο, Prated» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην Παξάξηεκα Η· 

  
Παξάξηεκα Η. «Qusable» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην Παξάξηεκα Η. 

  
Παξάξηεκα Η. «SPF» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην Παξάξηεκα Η. 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
E.E. L 304, 
14.11.2008, ζ.1. 

     (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά 
ζε απηφ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο θαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 
1099/2008. 

  
Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ ηνπ 
κεξηδίνπ ηεο 
ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο 
πεγέο. 

3.-(1) Σν κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε Γεκνθξαηία ππνινγίδεηαη 
δηαηξψληαο ηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο δηά ηεο 
αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ φιεο ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο, θαη εθθξάδεηαη 
σο πνζνζηφ. 

      (2) Ζ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε Γεκνθξαηία 
ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα - 

  
(α)  ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο· 

  
(β)  ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα 

ζέξκαλζε θαη ςχμε∙ θαη 

  
(γ)  ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηηο κεηαθνξέο. 

 
     (3) Σν άζξνηζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2), πξνζαξκφδεηαη αλάινγα, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 16, 17 θαη 18 ηνπ Νφκνπ. 

 
     (4) Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, γηα ηνπο ζθνπνχο κέηξεζεο ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο πξνο ην ζηφρν πνπ νξίδεηαη 
ζην εδάθην (1)(α) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ θαη ηεο ελδεηθηηθήο πνξείαο πνπ νξίδεηαη ζην 
Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ, ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο 
αεξνκεηαθνξέο, ππνινγίδεηαη φηη δελ ππεξβαίλεη, σο πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 4,12%.  

 
     (5) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεξηδίνπ αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο, ην αέξην, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην πδξνγφλν πνπ πξνέξρνληαη απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο ιακβάλνληαη ππφςε κία κφλν θνξά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (2). 

 
 

148(Η) ηνπ 2003 
40 (Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009  

Γηφξζσζε, 
Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα: 4204, 
30.4.2009 

111(Η) ηνπ 2013 
37(I) ηνπ 2015 
34(Η) ηνπ 2018. 

     (6) ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεξηδίνπ αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα βηνθαχζηκα θαη βηνξεπζηά πνπ δελ πιεξνχλ 
ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ 
θαη Καπζίκσλ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2018. 
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      (7) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α), ε αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ππνινγίδεηαη σο ε πνζφηεηα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εμαηξνπκέλεο 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κέζσ άληιεζεο απφ 
λεξφ πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο αληιεζεί ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα.  

      (8)(α) ε εξγνζηάζηα πνιιαπιψλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο θαη 
ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ελ ιφγσ ππνινγηζκνχ, ε 
ζπκβνιή θάζε πεγήο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ελεξγεηαθφ ηεο πεξηερφκελν. 

 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ πδξνειεθηξηθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα 
ιακβάλεηαη ππφςε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηππνπνίεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

  
      (9) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(β), ε αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ζηε Γεκνθξαηία ππνινγίδεηαη σο 
ε πνζφηεηα ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο πνπ παξάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο, ζπλ ε θαηαλάισζε άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε 
βηνκεραλία, ζηα λνηθνθπξηά, ζηηο ππεξεζίεο, ζηε γεσξγία, ζηε δαζνθνκία θαη ζηελ αιηεία γηα 
ζέξκαλζε, ςχμε θαη γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο.  

  
       (10) ε ζηαζκνχο πνιιαπιψλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο θαη 

ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ην θιάζκα ηεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 
πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ελ ιφγσ ππνινγηζκνχ, ε 
ζπκβνιή θάζε πεγήο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ελεξγεηαθφ ηεο πεξηερφκελν.  

  
 
 

 

 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
Παξάξηεκα Η. 

     (11) Ζ αεξνζεξκηθή, ε γεσζεξκηθή θαη ε πδξνζεξκηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ 
αληιίεο ζεξκφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(β), ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηειηθή ρξήζηκε ελέξγεηα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ ελέξγεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη ε πνζφηεηα ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
πνπ ζα ζεσξεζεί ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ππνινγίδεηαη  ζχκθσλα κε  ην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε 
εκεξνκελία 1.3.2013 φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 
      (12) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(β), δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεξκηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ζπζηήκαηα παζεηηθήο ελέξγεηαο, κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη 
ρακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε παζεηηθφ ηξφπν, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ ή 
απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ελέξγεηα απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο. 

  

Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ 
κεξηδίνπ 
αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ ζηηο 
κεηαθνξέο. 

4.-(1) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξνλνκαζηή, ήηνη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ελέξγεηαο πνπ 
θαηαλαιψλεηαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ζθνπνχο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
άξζξν 5(1)(β) ηνπ Νφκνπ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ ε βελδίλε, ην πεηξέιαην ληίδει, ηα 
βηνθαχζηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαη ε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη 
αεξίσλ θαπζίκσλ θίλεζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο φπσο 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

      (2)(α) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκεηή, ήηνη ηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ζθνπνχο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5(1)(β) ηνπ Νφκνπ, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη κνξθέο αλαλεψζηκεο 
ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε φιεο ηηο κνξθέο κεηαθνξψλ. 

        (β) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (4) θαη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Νφκνπ. 

  

      (3)(α) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεξηδίνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο θαη θαηαλαιψλεηαη απφ φια ηα είδε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θίλεζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε βηνινγηθήο 
πξνέιεπζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) θαη (2), ε Γεκνθξαηία  κπνξεί λα 
επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί είηε ην κέζν κεξίδην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο ζηελ Έλσζε ή ην κεξίδην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε 
Γεκνθξαηία φπσο κεηξήζεθε δχν έηε πξηλ απφ ην ππφ ζπδήηεζε έηνο.  

   (β) Δπηπιένλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ 
θαηαλαιψλεηαη απφ ειεθηξνθίλεηεο ακαμνζηνηρίεο, απηή ε θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη σο ην 
γηλφκελν επί 2,5 ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο.  
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   (γ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ 
θαηαλαιψλεηαη απφ ειεθηξηθά νδηθά νρήκαηα ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) απηή ε θαηαλάισζε 
ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν επί πέληε ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο παξερφκελεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

  
 

Παξάξηεκα ΗV. 

  (4) Γηα ζθνπνχο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5(1)(β) ηνπ Νφκνπ,   

(α) ηα βηνθαχζηκα παξαγφκελα απφ ηηο πξψηεο χιεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗV ζεσξνχληαη σο ην δηπιάζην ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο· 

148(Η) ηνπ 2003 
40 (Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

111(Η) ηνπ 2013 
37(I) ηνπ 2015 
34(I) ηνπ 2018. 

Παξάξηεκα ΗV. 

(β) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη  ηνπ άξζξν 16 
ησλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 
2018, φζνλ αθνξά ηνλ εζληθφ ζηφρν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ειάρηζην επίπεδν 
θαηαλάισζεο ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ πξψηεο χιεο θαη ησλ 
άιισλ θαπζίκσλ, πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV.  

Παξάξηεκα V.      (5) ην Παξάξηεκα V παξαηίζεηαη ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ θαπζίκσλ γηα ηηο 
κεηαθνξέο, ην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κεξηδίνπ ηεο ελέξγεηαο 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηηο κεηαθνξέο. 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Η): 

13.12.2013. 

5. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο 
ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ ηνπ Μεξηδίνπ 
ηεο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο) Γηάηαγκα ηνπ 2013 θαηαξγείηαη. 

_____________________ 

Έγηλε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2018. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

Παξάγξαθνη 2 θαη 3 
 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο ηελ νπνία παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

νδεγίαο 2009/28/ΔΚ 

1.  ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην παξάξηεκα VII ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ νξίδεηαη ε βαζηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο κε αληιίεο ζεξκφηεηαο. ην παξάξηεκα VII θαζνξίδνληαη νη ηξεηο παξάκεηξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε αληιίεο ζεξκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγίδεηαη ζηνπο 
ζηφρνπο γηα ηελ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο: 

α) βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε)· 

β)    ππνινγηδφκελε ρξήζηκε ελέξγεηα απφ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο (Qusable)· 

γ) «παξάγνληαο επνρηαθήο απφδνζεο» (SPF). 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) ζπκθσλήζεθε ζηηο 23 
Οθησβξίνπ 20091, ζηελ νκάδα εξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1099/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηηο ζηαηηζηηθέο 
ελέξγεηαο2. Με βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ηνπ 20103, ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) θαζνξίδεηαη 

ζε 0,455 (ή 45,5 %), ηηκή ε νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ην 2020. 

πλεπψο, ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθηηκνχλ 
ηηο δχν ινηπέο παξακέηξνπο, ηελ Qusable θαη ηνλ «παξάγνληα επνρηαθήο απφδνζεο» (SPF), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηδίσο ην πνιχ ςπρξφ θιίκα. Με ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 
θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα ππνινγίδνπλ ηα θξάηε κέιε ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ παξέρεηαη 
κε αληιίεο ζεξκφηεηαο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

2.  ΟΡΙΜΟΙ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

«Qusable»: ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή ρξήζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο, ε νπνία εθθξάδεηαη ζε GWh θαη 
ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο νλνκαζηηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο (Prated) επί ην εηήζην ηζνδχλακν σξψλ ηεο αληιίαο 
ζεξκφηεηαο (HHP)· 

«εηήζην ηζνδχλακν σξψλ αληιίαο ζεξκφηεηαο» (HHP): ν, εθθξαδφκελνο ζε h, ζεσξεηηθφο εηήζηνο αξηζκφο σξψλ θαηά ηηο 
νπνίεο ε αληιία ζεξκφηεηαο πξέπεη λα παξέρεη ηελ νλνκαζηηθή ζεξκαληηθή ηζρχ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπλνιηθή 
ρξήζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ ηελ αληιία ζεξκφηεηαο· 

«νλνκαζηηθή ηζρχο» (Prated): ε ςπθηηθή ή ε ζεξκαληηθή ηζρχο ηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο ή ξφθεζεο ηεο κνλάδαο ππφ 
πξφηππεο ζπλζήθεο δηαβάζκηζεο· 

                                                      
1
 Βι. ζεκείν 4.5 ησλ πξαθηηθψλ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2009, πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://circabc.europa.eu/w/ browse/be80a323-0f89-4ab7-b8f7-888e3ff351ed 
2
 ΔΔ L 304 ηεο 14.11.2008, ζ. 1. 

3 Ζ ηηκή ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) γηα ην 2010 είλαη 45,5 % (44,0 % ην 2007, 44,7 % 2008 θαη 

45,1 % ην 2009), κε απνηέιεζκα έλα ειάρηζην SPF 2,5 ην 2010. Πξφθεηηαη γηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 
απφδνζεο, θαζψο αλακέλεηαη φηη ε απφδνζε ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απμεζεί θαηά ην δηάζηεκα κέρξη ην 2020. 
Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη αιιάδεη ε βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) ιφγσ 
επηθαηξνπνηήζεσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη, είλαη ζθνπηκφηεξν λα θαζνξηζηεί ζηαζεξή ηηκή γηα ην (ε), 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν SPF (λα δεκηνπξγεζεί αζθάιεηα δηθαίνπ) 
θαη επίζεο λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο απφ ηα θξάηε κέιε (βι. ηκήκα 3.10). Δάλ είλαη αλαγθαίν, είλαη 
δπλαηφλ λα αλαζεσξεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 (αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, εάλ είλαη απαξαίηεην, ην 
αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016). 
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«SPF»: ν εθηηκψκελνο κέζνο παξάγνληαο επνρηαθήο απφδνζεο, ν νπνίνο είλαη ν «θαζαξφο επνρηαθφο ζπληειεζηήο 
απφδνζεο ελεξγνχ θαηάζηαζεο» (SCOPnet) γηα ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο ή ν «θαζαξφο επνρηαθφο ιφγνο 
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ελεξγνχ θαηάζηαζεο» (SPERnet) γηα αληιίεο ζεξκφηεηαο κε ζεξκηθφ θχθιν απνξξφθεζεο. 

3.  ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ SPF ΚΑΙ ΣΗ QUSABLE 

        3.1.   Μεζνδνινγηθέο αξρέο  

Ζ κέζνδνο πιεξνί ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

α) ε κέζνδνο πξέπεη λα είλαη ηερληθψο άξηηα· 

β)     ε πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθή, δειαδή λα εμηζνξξνπείηαη ε νξζφηεηα κε ηελ   νηθνλνκηθή απφδνζε· 

γ)     πξνβιέπνληαη ζπληεξεηηθά επίπεδα πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεξηδίνπ ηεο 
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε αληιίεο ζεξκφηεηαο, ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ππεξεθηίκεζεο απηνχ ηνπ 
κεξηδίνπ. 

Δλζαξξχλνληαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηα ζπληεξεηηθά επίπεδα πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ, κε πξνζαξκνγή 
ηνπο ζηηο εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο αθξηβέζηεξσλ κεζφδσλ. Οη βειηηψζεηο 
απηέο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη. 

        3.2. Πεπιγπαθή ηηρ μεθόδος  

χκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο νδεγίαο, ε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ηελ νπνία παξέρνπλ αληιίεο 
ζεξκφηεηαο (ERES) δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)  

Q usable = HHP * Prated  

Όπνπ:  

— Qusable = ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή ρξήζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο [GWh],  

— HHP = ηζνδχλακν σξψλ ιεηηνπξγίαο ππφ πιήξεο θνξηίν [h],  

— Prated = εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηάξθεηαο δσήο   ησλ δηαθφξσλ 
ηχπσλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο [GW],  

— SPF = ν εθηηκψκελνο κέζνο παξάγνληαο επνρηαθήο απφδνζεο (SCOPnet ή SPERnet ).  

Πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο HHP θαη ζπληεξεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο SPF παξαηίζεληαη ζην ζεκείν 3.6 πίλαθεο 1 θαη 2. 

        3.3.  Δλάσιζηερ επιδόζειρ ηυν ανηλιών θεπμόηηηαρ ώζηε η ενέπγεια πος παπάγοςν να  είναι δςναηόν να 
θευπηθεί, ζύμθυνα με ηην οδηγία, ενέπγεια από ανανεώζιμερ πηγέρ 

χκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο νδεγίαο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο γηα ηηο 

νπνίεο . 

Με ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) θαζνξηζκέλν ζην 45,5 % (βι. ηκήκα 1 θαη ππνζεκείσζε 3), ν 
ειάρηζηνο SPF γηα ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο (SCOPnet) πξέπεη λα είλαη 2,5 πξνθεηκέλνπ ε ελέξγεηα πνπ 
παξάγνπλ νη ελ ιφγσ αληιίεο ζεξκφηεηαο λα είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία, ελέξγεηα απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Γηα αληιίεο ζεξκφηεηαο κε ζεξκηθφ θχθιν απνξξφθεζεο (είηε άκεζα είηε κέζσ ηεο θαχζεο θαπζίκσλ), ν βαζκφο 
απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο (ε) ηζνχηαη κε 1. Ο ειάρηζηνο SPF γηα ηηο ελ ιφγσ αληιίεο ζεξκφηεηαο (SPERnet) 
πξέπεη λα είλαη 1,15 πξνθεηκέλνπ ε ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ λα είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία, 
ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθηηκήζνπλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ δεζκεχνπλ ελέξγεηα απφ ηνλ αέξα, 
πφζν κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε SPF κεγαιχηεξν απφ ηελ 
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ειάρηζηε επίδνζε. Γηα ηελ ελ ιφγσ εθηίκεζε, ηα θξάηε κέιε είλαη δπλαηφλ λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα απφ δνθηκέο θαη 
κεηξήζεηο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έιιεηςε δεδνκέλσλ ελδέρεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα πεξηνξίζεη ηελ 
εθηίκεζε ζηελ θξίζε εκπεηξνγλψκνλα απφ θάζε θξάηνο κέινο. Ο θξίζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πξέπεη λα είλαη 
ζπληεξεηηθέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθηηκήζεηο κάιινλ ζα ππνεθηηκνχλ αληί λα ππεξεθηηκνχλ ηε ζπκβνιή ησλ 
αληιηψλ ζεξκφηεηαο

4
. O SPF αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε ζεξκηθφ θχθιν απνξξφθεζεο ππεξβαίλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή κφλν ζε 

εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο. 

        3.4.  Όξηα ζπζηήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο 

Σα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο πεξηθιείνπλ ην θχθισκα ςπθηηθνχ κέζνπ, ηελ αληιία ςπθηηθνχ κέζνπ θαη επηπιένλ, 
γηα ηελ πξνζξφθεζε/απνξξφθεζε, ην θχθισκα ξφθεζεο θαη ηελ αληιία δηαιχκαηνο. Ο SPF πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηνλ επνρηαθφ ζπληειεζηή απφδνζεο (SCOPnet) θαηά ην επξσπατθφ πξφηππν EN 14825:2012 θαη ζχκθσλα 
κε ηνλ επνρηαθφ ιφγν πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (SPERnet) θαηά ην επξσπατθφ πξφηππν EN 12309. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαπζίκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 
θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. Σν αληίζηνηρν φξην ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαίλεηαη ζην θαησηέξσ ζρήκα 1 σο 
SPFH2, κε θφθθηλν ρξψκα. 

σήμα 1 

Όξηα ζπζηήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ SPF θαη ηεο Qusable , 

 

 

        Πεγή: SEPEMO build. 
 

ην ζρήκα 1 ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο ζπληνκνγξαθίεο: 

ES_fan/pump Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη/ή ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο ηνπ 
ςπθηηθνχ κέζνπ 

EHW_hp Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 

Ebt_pump Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ πνπ απνξξνθά ηελ 
ελέξγεηα ηνπ πεξηβάιινληνο (δελ αθνξά φιεο ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο) 

                                                      
4
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηηο αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αέξα, θαζψο 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο πηζαλέο πεγέο ππεξεθηίκεζεο, ζπγθεθξηκέλα: α) δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε φιεο νη 
αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο, ή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαη β) νη παιαηέο (θαη ιηγφηεξν 
απνδνηηθέο απφ ηηο θαηλνχξγηεο) κνλάδεο κπνξεί λα έρνπλ απφδνζε (SPF) θαηψηεξε απφ ην  απαηηνχκελν  ειάρηζην 
φξην 2,5 
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EHW_bu Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ ζεξκαληήξα (δελ αθνξά φιεο ηηο 
αληιίεο ζεξκφηεηαο) 

EB_fan/pump Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ή/θαη ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ 
πνπ παξέρεη ηελ ηειηθή ρξήζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα 

QH_hp Θεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε πεγή ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 

QW_hp Θεξκηθή ελέξγεηα απφ ηε κεραληθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 

QHW_hp Θεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζεξκαληήξα (δελ αθνξά φιεο ηηο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο) 

ERES Αλαλεψζηκε αεξνζεξκηθή, γεσζεξκηθή ή πδξνζεξκηθή ελέξγεηα (πεγή ζεξκφηεηαο) πνπ δεζκεχεηαη απφ 
αληιία ζεξκφηεηαο 

ERES 

 

Qusable 

 

Απφ ηα φξηα ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο πνπ παξέρεηαη κε αληιία ζεξκφηεηαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηελ αληιία ζεξκφηεηαο θαη φρη απφ ην 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ νπνίνπ κέξνο είλαη ε αληιία ζεξκφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε κε απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 
απφ αληιία ζεξκφηεηαο είλαη δήηεκα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηνπο 
ππνινγηζκνχο ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ παξέρεηαη κε αληιίεο ζεξκφηεηαο. 

        3.5.  Κλιμαηικέρ ζςνθήκερ 

 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ςπρξφηεξσλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ ζεξκφηεξσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο πνπ 
πξνηείλεηαη ζην ζρέδην ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζήκαλζε ησλ ιεβήησλ, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη «κέζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο», νη «ςπρξφηεξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο» θαη νη «ζεξκφηεξεο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο» είλαη νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηηο πφιεηο ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ηνπ 
Διζίλθη θαη ηεο Αζήλαο αληίζηνηρα

5
.Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ  θαζνξίδνληαη ζην  θαησηέξσ 

ζρήκα 2. 

σήμα 2 

Πεπιοσέρ κλιμαηικών ζςνθηκών 

 

Όηαλ ππάξρνπλ πεξηνρέο δηαθνξεηηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην ίδην θξάηνο κέινο, ην θξάηνο κέινο πξέπεη λα εθηηκά 
ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο αλά πεξηνρή θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Σν ελ ιφγσ ζρέδην δελ έρεη αθφκε εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή (Ηαλνπάξηνο ηνπ 2013). Σν ζρέδην είλαη δηαζέζηκν ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ):Http://members.wto.org/crnattachments/2012/TBT/ΔΟΚ/12_2119_00_e.pdf 
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       3.6. Πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο SPF θαη Qusable γηα αληιίεο ζεξκφηεηαο 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα εκθαίλνληαη νη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο HHP θαη SPF (SCOPnet) γηα ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο: 

Πίνακαρ 1:Πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα HHP θαη SPF (SCOPnet γηα ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο) 

  Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

   Θεξκφηεξν θιίκα Μέζεο θιηκαηηθέο  
ζπλζήθεο 

 Φπρξφηεξν θιίκα 

Πεγή 
ελέξγεηαο ηεο 

αληιίαο 
ζεξκφηεηαο: 

Πεγή ελέξγεηαο θαη 
κέζν κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο 

HHP SPF 

(SCOPnet) 

HHP SPF 

 (SCOPnet) 

HHP SPF 

(SCOPnet) 

 

 

 

 

Αεξνζεξκηθή 
ελέξγεηα 

Αέξαο-αέξαο 1200 2,7 1770 2,6 1970 2,5 

Αέξαο-λεξφ  1170 2,7 1640 2,6 1710 2,5 

Αέξαο-αέξαο 
(αληηζηξέςηκα) 

480 2,7 710 2,6 1970 2,5 

Αέξαο-λεξφ 
(αληηζηξέςηκα) 

470 2,7 660 2,6 1710 2,5 

Απνξξηπηφκελνο· 
αέξαο-αέξα 

760 2,7 660 2,6 600 2,5 

Απνξξηπηφκελνο 
αέξαο-λεξφ 

760 2,7 660 2,6 600 2,5 

Γεσζεξκηθή 
ελέξγεηα 

Έδαθνο-αέξαο  1340 3,2  2070 3,2 2470 3,2 

Έδαθνο-λεξφ  1340 3,5  2070 3,5 2470 3,5 

Τδξνζεξκηθή 
ελέξγεηα 

Νεξφ-αέξαο 1340 3,2  2070 3,2 2470 3,2 

Νεξφ-λεξφ 1340 3,5 2070       3,5 2470 3,5 
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ηνλ θαησηέξσ πίλαθα εκθαίλνληαη νη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο HHP θαη SPF (SPERnet) γηα αληιίεο ζεξκφηεηαο κε ζεξκηθφ 
θχθιν απνξξφθεζεο: 

Πίνακαρ 2: Πποκαθοπιζμένερ ηιμέρ HHP και SPF (SPERnet) για ανηλίερ θεπμόηηηαρ με θεπμικό κύκλο 
αποππόθηζηρ 

  Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

Θεξκφηεξν θιίκα Μέζεο θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο 

Φπρξφηεξν θιίκα 

Πεγή ελέξγεηαο ηεο 
αληιίαο ζεξκφηεηαο: 

Πεγή ελέξγεηαο θαη κέζν 
κεηαθνξάο ελέξγεηαο 

HHP SPF 

(SPERnet) 

HHP SPF 

(SPERnet) 

HHP SPF 

(SPERnet) 

 

 

 

 

Αεξνζεξκηθή ελέξγεηα 

Αέξαο-αέξαο 1200 1,2 1770 1,2 1970 1,15 

Αέξαο-λεξφ 1170 1,2 1640 1,2 1710 1,15 

Αέξαο-αέξαο (αληηζηξέςηκα) 480 1,2 710 1,2 1970 1,15 

Αέξαο-λεξφ (αληηζηξέςηκα) 470 1,2 660 1,2 1710 1,15 

Απνξξηπηφκελνο αέξαο-
αέξαο 

760 1,2 660 1,2 600 1,15 

Απνξξηπηφκελνο αέξαο-λεξφ 760 1,2 660 1,2 600 1,15 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Έδαθνο-αέξαο 1340 1,4 2070 1,4 2470 1,4 

Έδαθνο-λεξφ 1340 1,6 2070 1,6 2470 1,6 

Τδξνζεξκηθή ελέξγεηα Νεξφ-αέξαο 1340 1,4 2070 1,4 2470 1,4 

Νεξφ-λεξφ 1340 1,6 2070 1,6 2470 1,6 

Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο 1 θαη 2 είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηηο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο κε SPF κεγαιχηεξν απφ ην ειάρηζην φξην, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αληιίεο ζεξκφηεηαο κε SPF κηθξφηεξν 
απφ 2,5 δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ

6
. 

       3.7.  Παπαηηπήζειρ ζσεηικά με ηιρ μη ηλεκηποκίνηηερ ανηλίερ θεπμόηηηαρ 

Οη κε ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο είηε ρξεζηκνπνηνχλ πγξφ ή αέξην θαχζηκν γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζπκπηεζηή, είηε 
ιεηηνπξγνχλ κε δηεξγαζία πξνζξφθεζεο/απνξξφθεζεο (κε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε πγξνχ ή αεξίνπ θαπζίκνπ ή 
αμηνπνίεζε γεσζεξκηθήο/ειηνζεξκηθήο ελέξγεηαο ή απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο) πνπ παξέρεη ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκε 
πεγή εθφζνλ ν «θαζαξφο επνρηαθφο ιφγνο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ελεξγνχ θαηάζηαζεο» (SPERnet) είλαη ίζνο ή 
κεγαιχηεξνο ηνπ 115 %.

7
. 

       3.8. Παπαηηπήζειρ ζσεηικά με ηιρ ανηλίερ θεπμόηηηαρ πος σπηζιμοποιούν ηον αποππιπηόμενο αέπα υρ πηγή 
ενέπγειαρ 

Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ απνξξηπηφκελν αέξα σο πεγή ελέξγεηαο αμηνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, παξέρνπλ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Σαπηφρξνλα φκσο, νη ελ ιφγσ αληιίεο 
ζεξκφηεηαο αλαθηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ απνξξηπηφκελνπ αέξα, ε νπνία δελ είλαη αεξνζεξκηθή ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία

8
. πλεπψο, κφλνλ ε αεξνζεξκηθή ελέξγεηα ζπλππνινγίδεηαη σο ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Γηα λα ιεθζεί 

απηφ ππφςε, νη ηηκέο HHP γηα ηηο ελ ιφγσ αληιίεο ζεξκφηεηαο δηνξζψλνληαη φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3.6. 

         3.9. Παπαηηπήζειρ ζσεηικά με ηιρ ανηλίερ θεπμόηηηαρ πος σπηζιμοποιούν ηον αέπα υρ πηγή ενέπγειαρ 

Ζ ηηκέο HHP ηνπ αλσηέξσ πηλάθσλ 1 θαη 2 βαζίδνληαη ζε ηηκέο HHP πνπ πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
αληιίαο ζεξκφηεηαο, αιιά θαη ηηο ψξεο ρξήζεο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζεξκαληήξα. Δπεηδή ν ζπκπιεξσκαηηθφο 
ζεξκαληήξαο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3.4, νη ηηκέο HHP γηα φιεο ηηο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο κε πεγή ελέξγεηαο ηνλ αέξα πξνζαξκφδνληαη θαηαιιήισο ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη κφλνλ ε ρξήζηκε 
ζεξκφηεηα πνπ παξέρεη ε αληιία ζεξκφηεηαο απηή θαζεαπηή. Οη πξνζαξκνζκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο HHP παξέρνληαη 
ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο 1 θαη 2. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αλαθέξεηαη γηα ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ (θαη φρη γηα 
ηππνπνηεκέλεο ζπλζήθεο δνθηκήο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο HHE 

9
 . 

                                                      
6
 Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεσξνχλ ηηο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη ζηνλ πίλαθα 2 σο 

κέζεο ηηκέο γηα ηηο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ έρνπλ SPF πάλσ απφ ην απαηηνχκελν ειάρηζην φξην 2,5 
7
 Βι. ζεκείν 3.3. 

8
 Βιέπε άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 θαη ηνλ νξηζκφ ηεο «αεξνζεξκηθήο ελέξγεηαο» ζην άξζξν 2 ζηνηρείν β) ηεο νδεγίαο. 

9
 Οη ηηκέο απηέο είλαη 1 336, 2 066 θαη 3 465 γηα ζεξκφ, κέζν θαη ςπρξφ θιίκα, αληίζηνηρα. 
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Μφλνλ ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο, δειαδή ν εμσηεξηθφο αέξαο, κπνξεί λα είλαη πεγή ελέξγεηαο γηα ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο 
πνπ δεζκεχνπλ ελέξγεηα απφ ηνλ αέξα. 

           3.10. Παπαηηπήζειρ ζσεηικά με ηιρ ανηιζηπέτιμερ ανηλίερ θεπμόηηηαρ 

Πξψηνλ, αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο ζε ζεξκέο θαη, ζε θάπνην βαζκφ, κέζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εγθαζίζηαληαη 
ζπλήζσο κε ζθνπφ ηελ ςχμε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ παξνρή ζέξκαλζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Γεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα ςχμε ην θαινθαίξη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε ζέξκαλζε 
ηνλ ρεηκψλα, ε νλνκαζηηθή ηζρχο αθνξά ηελ απαηηνχκελε ςχμε θαη φρη ηελ απαηηνχκελε ζέξκαλζε. Δπεηδή ε 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ηεο απαηηνχκελεο ζέξκαλζεο, νη ζηαηηζηηθέο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 
δελ ζα απνηππψλνπλ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο. Δπηπιένλ, αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο 
ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη παξάιιεια κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αληιίεο 
ζεξκφηεηαο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληνηε γηα ζέξκαλζε. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη θαηάιιειε πξνζαξκνγή. ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο 1 θαη 2 εθαξκφδεηαη ζπληεξεηηθή 
κείσζε

10
 ησλ ηηκψλ θαηά 10 % γηα ζεξκφ θιίκα θαη θαηά 40 % γηα κέζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή 

κείσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ παξέρνληαη ζηελ πξάμε ζηα θξάηε κέιε θαη, 
επνκέλσο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ είλαη εθηθηφ, εζληθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ελαιιαθηηθά εζληθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία, απηά ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή, καδί κε έθζεζε ζηελ νπνία λα 
πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο θαη ησλ δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δάλ ρξεηάδεηαη, ε Δπηηξνπή ζα κεηαθξάζεη ηα 
έγγξαθα θαη ζα ηα δεκνζηεχζεη, ζηελ νηθεία πιαηθφξκα δηαθάλεηαο. 

         3.11. Μεπίδιο ηηρ ενέπγειαρ από ανανεώζιμερ πηγέρ πος παπέσοςν ανηλίερ θεπμόηηηαρ ζε ςβπιδικά ζςζηήμαηα 

Γηα αληιίεο ζεξκφηεηαο ζε πβξηδηθά ζπζηήκαηα, φηαλ δειαδή ε αληιία ζεξκφηεηαο ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ηερλνινγίεο 
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (π.ρ. ειηαθνί ζεξκνζπιιέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζεξκαληήξεο), ν 
θαηαινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέρεη ηνλ θίλδπλν αλαθξίβεηαο. Σα θξάηε κέιε 
πξέπεη ζπλεπψο λα εμαζθαιίδνπλ φηη ν θαηαινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ παξέρνπλ αληιίεο 
ζεξκφηεηαο ζε πβξηδηθά ζπζηήκαηα είλαη νξζφο θαη, εηδηθφηεξα, φηη ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο δελ 
ζπλππνινγίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο. 

           3.12. Καθοδήγηζη για ηην ανάπηςξη ακπιβέζηεπυν μεθόδυν 

Δπηδηψθνληαη θαη ελζαξξχλνληαη εθηηκήζεηο ησλ κεγεζψλ SPF θαη HHP απφ ηα θξάηε κέιε. Δάλ είλαη δπλαηφλ λα 
βειηησζνχλ νη εθηηκήζεηο, νη εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αθξηβείο παξαδνρέο, 
επαξθψο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα, ψζηε λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε εθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 
πνπ παξέρνπλ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πνπ 
εθηίζεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Ζ ελ ιφγσ βειηησκέλε κεζνδνινγία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ιεπηνκεξή ππνινγηζκφ, ν 
νπνίνο λα ζηεξίδεηαη ζηα ηερληθά δεδνκέλα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ηνπ έηνπο 
εγθαηάζηαζεο, ηεο πνηφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπ ηχπνπ ζπκπηεζηή, ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαλνκήο ζεξκφηεηαο, ηε δίηηκεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. 

Δάλ είλαη δηαζέζηκεο κεηξήζεηο ζε ζχζηεκα κε δηαθνξεηηθά φξηα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν 3.4, πξέπεη λα 
γίλνληαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. 

Μφλνλ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο κε ελεξγεηαθή απφδνζε κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο ηηκήο, φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα VII 
ηεο νδεγίαο, επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο νδεγίαο. 

Σα θξάηε κέιε θαινχληαη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαη/ή ηηκέο, λα ηηο ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή, 
καδί κε έθζεζε ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δάλ ρξεηάδεηαη, ε 
Δπηηξνπή ζα κεηαθξάζεη ηα έγγξαθα θαη ζα ηα δεκνζηεχζεη, ζηελ νηθεία πιαηθφξκα δηαθάλεηαο. 
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 ε ηηαιηθή κειέηε (πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 48 ηεο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο κε ηίηιν «Outlook 2011 
— European Heat Pump Statistics») δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ιηγφηεξεο απφ 10 % νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζεξκφηεηα 
παξάγεηαη απνθιεηζηηθψο θαη κφλν κε αληιίεο ζεξκφηεηαο. Καζψο νη αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο αέξα-αέξα είλαη ν 
επξχηεξα εγθαηεζηεκέλνο ηχπνο ηερλνινγίαο αληιηψλ ζεξκφηεηαο (60 % ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ —
θπξίσο ζηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Γαιιία, θαζψο θαη ζηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία), είλαη ζεκαληηθφ λα 
πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε παξαδνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηίκεζε 
επηπηψζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 206/2012 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6 Μαξηίνπ 2012, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 
2009/125/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
θιηκαηηζηηθψλ θαη αλεκηζηήξσλ δξνζηζκνχ (ΔΔ L 72 ηεο 10.3.2012, ζ. 7), ην 33 % ησλ αληηζηξέςηκσλ αληιηψλ 
ζεξκφηεηαο ζε επίπεδν ΔΔ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε. Δπηπιένλ, είλαη εχινγε ε παξαδνρή φηη κεγάινο αξηζκφο 
ηνπ ππνινίπνπ 67 % ησλ αληηζηξέςηκσλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ελ κέξεη γηα ζέξκαλζε, επεηδή νη 
αληιίεο ζεξκφηεηαο είλαη παξάιιεια εγθαηεζηεκέλεο κε άιιν ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Οη πξνηεηλφκελεο ηηκέο είλαη 
επνκέλσο νη ελδεδεηγκέλεο γηα λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ππεξεθηίκεζεο 

1289



 
 
 
4.   ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξέρεηαη παξάδεηγκα γηα ππνζεηηθφ θξάηνο κέινο ζην νπνίν επηθξαηνχλ κέζεο θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο αληιίεο ζεξκφηεηαο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

        Αέπα-αέπα 

(ανηιζηπέτιμη) 

Νεπού-
νεπού 

Αποππιπηόμενος 
αέπα-νεπού 

Τπολογιζμόρ Πεπιγπαθή Μεηαβληηή Μονάδα       

  Ηζρχο ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηψλ 
ζεξκφηεηαο 

Prated GW 255 74 215 

  Δγθαηεζηεκέλεο 
αληιίεο 
ζεξκφηεηαο κε 
SPF κεγαιχηεξν 
ηνπ ειάρηζηνπ 
νξίνπ 

Prated GW 150 70 120 

  Ηζνδχλακν σξψλ 
ιεηηνπξγίαο ππφ 
πιήξεο θνξηίν 

HHP h 852
11

   2,010 660 

 

Δθηηκψκελε 
ζπλνιηθή ρξήζηκε 
ζεξκηθή ελέξγεηα 
απφ ηηο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο 

Qusable GWh 127,800 144,900 79,200 

  Δθηηκψκελνο 
κέζνο επνρηαθφο 
ζπληειεζηήο 
απφδνζεο 

SPF  2,6 3,5 2,6 

 

Πνζφηεηα ηεο 
ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο 
πεγέο πνπ 
παξέρνπλ 
δηαθνξεηηθέο 
ηερλνινγίεο 
αληιηψλ 
ζεξκφηεηαο 

ERES GWh 78,646 103,500 48,738 

  πλνιηθή 
πνζφηεηα ηεο 
ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο 
πεγέο πνπ 
παξέρνπλ νη 
αληιίεο 
ζεξκφηεηαο 

ERES GWh 230 885 
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 Σν θξάηνο κέινο ζε απηφ ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα γηα ηηο εγθαηεζηεκέλεο αληηζηξέςηκεο 
αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηζνδχλακν ηνπ 48 % ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ 
αληηζηξέςηκσλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ γηα ζέξκαλζε, αληί ηνπ 40 % πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα 
κε ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ηηκή HHP πξνζαξκφζηεθε απφ ηηο 710 ψξεο, ε νπνία 
βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πνζνζηνχ 40 % θαη πξνβιέπεηαη ζηνλ πίλαθα 1, ζε 852 ψξεο, ε νπνία είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνζηνχ 48 %. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 

Παξάγξαθνο 3 

Κανόναρ ηςποποίηζηρ για ηον καηαλογιζμό ηηρ παπαγυγήρ ςδποηλεκηπικήρ  

και αιολικήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 

 
Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία, εθαξκφδεηαη ν αθφινπζνο 

θαλφλαο: 

 

𝑄𝑁 𝑛𝑜𝑟𝑚  = 𝐶𝑁 ×    
𝑄𝑖

𝐶𝑖

𝛮

𝑖=𝛮−14

 /15 

φπνπ: 

 

N ζεκαίλεη ην έηνο αλαθνξάο. 

 

𝑄𝑁 𝑛𝑜𝑟𝑚   ζεκαίλεη ηελ ηππνπνηεκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαρζεί απφ φινπο 

ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο ην έηνο Ν, γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Qi ζεκαίλεη ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ φλησο παξάγνπλ ην έηνο i φινη νη 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηξνχκελε ζε γηγαβαηψξεο (GWh), εμαηξνπκέλεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κέζσ άληιεζεο απφ 

λεξφ πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο αληιεζεί ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα. 

 

Ci ζεκαίλεη ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, αθαηξνπκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

κέζσ άληιεζεο, φισλ ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο i, 

κεηξνχκελε ζε κεγαβάη (MW). 

 

 
Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο αηνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία, εθαξκφδεηαη ν 

αθφινπζνο θαλφλαο: 

 

𝑄𝑁 𝑛𝑜𝑟𝑚  =
𝐶𝑁 + 𝐶𝑁−1

2
×

  𝑄𝑖
𝛮
𝑖=𝑁−𝑛

  
𝐶𝐽+ 𝐶𝐽−1

2
 𝑁

𝑗=𝑁−𝑛

 

φπνπ: 

N ζεκαίλεη ην έηνο αλαθνξάο. 

 

QN(norm) ζεκαίλεη ηελ ηππνπνηεκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαρζεί απφ φινπο 

ηνπο αηνιηθνχο ζηαζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο ην έηνο Ν, γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο. 
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Qi ζεκαίλεη ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ φλησο παξάγνπλ ην έηνο i φινη νη αηνιηθνί 

ζηαζκνί ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηξνχκελε ζε γηγαβαηψξεο (GWh). 

 

Ci ζεκαίλεη ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ φισλ ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο i, κεηξνχκελε ζε κεγαβάη (MW). 

 

n ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα (4) ή ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο N γηα ην 

νπνίν ππάξρνπλ δεδνκέλα δπλακηθνχ θαη παξαγσγήο γηα ηε Γεκνθξαηία, εάλ ν αξηζκφο 

απηφο είλαη ρακειφηεξνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

Παξάγξαθνο 3 

Τπολογιζμόρ ηηρ παπαγυγήρ ενέπγειαρ από ανηλίερ θεπμόηηηαρ 

Σν πνζφ ηεο αεξνζεξκηθήο, γεσζεξκηθήο ή πδξνζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχεηαη απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο 

Γηαηάγκαηνο, ERES, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

ERES= Qusable* (1-1/SPF) 

φπνπ: 

Qusable ζεκαίλεη ηελ ππνινγηδφκελε ζπλνιηθή ρξήζηκε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 3(11) ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, εθαξκφδεηαη σο εμήο: ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αληιίεο 

ζεξκφηεηαο γηα ηηο νπνίεο  

SPF> 1.15 * 1/η 

SPF ζεκαίλεη ηνλ ππνινγηδφκελν παξάγνληα κέζεο επνρηαθήο απφδνζεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αληιίεο 

ζεξκφηεηαο. 

η ζεκαίλεη ηνλ ιφγν κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηεο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο κέζνο φξνο ηεο ΔΔ επί ηε 

βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Eurost. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

Παξάγξαθνο 4 

Μέξνο Α.  
 
Πξψηεο χιεο θαη θαχζηκα, ησλ νπνίσλ ην κεξίδην ζηνλ ζηφρν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5(1)(β) ηνπ Νφκνπ ζεσξείηαη φηη 
είλαη ην δηπιάζην ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο: 
 
 α) Φχθε, εθφζνλ θαιιηεξγνχληαη ζηελ μεξά ζε ηερλεηέο ιίκλεο ή θσηνβηναληηδξαζηήξεο.  
 
β) Κιάζκαηα βηνκάδαο ησλ κεηθηψλ αζηηθψλ απνβιήησλ, αιιά φρη ησλ δηαρσξηδφκελσλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ γηα ηα 
νπνία ηζρχνπλ ζηφρνη αλαθχθισζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ.  
 
γ) Βηνινγηθά απφβιεηα θαηά ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ απφ λνηθνθπξηά, ηα νπνία ζπιιέγνληαη 
ρσξηζηά θαηά ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 11 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο.  
 
δ) Κιάζκαηα βηνκάδαο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ησλ 
αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην θαη 
απφ ηε βηνκεραλία γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθηφο απφ 
ηηο πξψηεο χιεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην κέξνο Β ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
 
 ε) Άρπξν.  
 
ζη) Εσηθή θνπξηά θαη ιπκαηνιάζπε.  
 
δ) Λχκαηα κνλάδσλ παξαγσγήο θνηληθέιαηνπ θαη ηζακπηά άδεησλ θαξπψλ ειαηνχρσλ θνηλίθσλ.  
 
ε) Πίζζα ηαιιειαίνπ.  
 
ζ) Αθαηέξγαζηε γιπθεξίλε. 
 
 η) Βαγάζζε.  
 
ηα) ηέκθπια ζηαθπιηψλ θαη νηλνιάζπε.  
 
ηβ) Κειχθε θαξπψλ.  
 
ηγ) Φινηνί.  
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ηδ) πάδηθεο αξαβνζίηνπ ρσξίο ππξήλεο.  
 
ηε) Κιάζκαηα βηνκάδαο απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δαζνθνκία θαη ηηο ζπλαθείο βηνκεραλίεο, 
ήηνη θινηνί, θιαδηά, πξνεκπνξηθέο αξαηψζεηο, θχιια, βειφλεο, θνξπθέο δέληξσλ, πξηνλίδη, ξνθαλίδηα, καχξε αιηζίβα, 
θαθέ αιηζίβα, ιάζπε απφ ίλεο, ιηγλίλε θαη ηαιιέιαην. 
 
ηζη) Άιιεο κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο χιεο.  
 
ηδ) Άιιεο ιηγλνθπηηαξνχρεο χιεο πιελ ησλ ζαληδνθνξκψλ θαη ηεο πξηζηήο μπιείαο. 
 
 ηε) Τγξά θαη αέξηα θαχζηκα θίλεζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο.  
 
ηζ) Γέζκεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, εάλ ε πεγή ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ. 
  
 θ) Βαθηήξηα, εάλ ε πεγή ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ.  
 
Μέξνο B.  
 
Πξψηεο χιεο ησλ νπνίσλ ην κεξίδην ζηνλ ζηφρν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5(1)(β) ηνπ Νφκνπ ζεσξείηαη φηη είλαη ην 
δηπιάζην ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο:  
 
α) Υξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα.  
β) Εσηθά ιίπε ησλ θαηεγνξηψλ 1 θαη 2 ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Παξάγξαθνο 4 

     Δλεξγεηαθφ  πεξηερφκελν ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο 
 

Καχζηκν Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν θαηά 
βάξνο (θαηψηεξε ζεξκνγφλνο 

δχλακε,MJ/Kg) 

Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν 
θαη΄φγθν (θαηψηεξε ζεξκνγφλνο 

δχλακε,MJ/l) 

Βηναηζαλφιε (αηζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα) 27 21 

Βην-ΔΣΒΔ (αηζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη 
απφ βηναηζαλφιε) 

36 (εθ ησλ νπνίσλ 37% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

27 (εθ ησλ νπνίσλ 37% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βηνκεζαλφιε (κεζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα, 
γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

20 16 

Βην-ΜΣΒΔ (κεζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη 
απφ βηνκεζαλφιε) 

35 (εθ ησλ νπνίσλ 22% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

26 (εθ ησλ νπνίσλ 22% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βην-ΓΜΔ (δηκεζπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη απφ 
βηνκάδα, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

28 19 

Βην-ΣΑΔΔ (ηξηηακπιαηζπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη απφ 
βηναηζαλφιε) 

38 (εθ ησλ νπνίσλ 29% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

29 (εθ ησλ νπνίσλ 29% απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βηνβνπηαλφιε (βνπηαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ 
βηνκάδα, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

33 27 

Βηνληίδει (κεζπιεζηέξαο πνπ παξάγεηαη απφ θπηηθά ή 
δσηθά έιαηα, πνηφηεηαο ληίδει, γηα ρξήζε σο 
βηνθαχζηκν) 

37 33 

Νηίδει Fischer-Tropsch (ζπλζεηηθφο πδξνγνλάλζξαθεο 
ή κείγκα ζπλζεηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ 
παξάγεηαη απφ βηνκάδα) 

44 34 

Τδξνγνλνθαηεξγαζκέλα θπηηθά έιαηα (θπηηθά έιαηα 
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζεξκνρεκηθή θαηεξγαζία κε 
πδξνγφλν) 

44 34 

Καζαξά θπηηθά έιαηα(έιαηα απφ ειαηνχρα θπηά, 
παξαγφκελα κε ζπκπίεζε, έθζιηςε ή αλάινγεο 
κεζφδνπο, θπζηθά ή εμεπγεληζκέλα αιιά κε ρεκηθψο 
ηξνπνπνηεκέλα, φηαλ είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ηχπν ηνπ 
νηθείνπ θηλεηήξα θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο φζνλ 
αθνξά ηηο εθπνκπέο) 

37 34 

Βηναέξην (θαχζηκν αέξην πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα 
ή/θαη απφ ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ, 
ην νπνίν κπνξεί λα θαζαξηζηεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ζε 
πνηφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν ή 
μπιαέξην) 

50 - 

Βελδίλε  43 32 

Νηίδει 43 36 

 
 

 
 
 

1295


