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ΔΗΑΓΧΓΖ – ρεηηθά κε ηνλ νδεγό
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) εγείηαη ηνπ παγθφζκηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, o νπνίνο απνηειεί θαη
πξνηεξαηφηεηα ηεο. Ζ ΔΔ έρεη δεζκεπηεί λα κεηψζεη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% απφ
ηα επίπεδα ηνπ 1990 έσο ην 2020. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα. Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ απνηειεί κηα
επξσπατθή πξσηνβνπιία κε ηελ νπνία νη Γήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα κεηψζνπλ ηηο
εθπνκπέο CO2 πέξα απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 20%. Ζ επίζεκε απηή δέζκεπζε ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ). θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη λα βνεζήζεη
ηνπο ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ λα επηηχρνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη
ππνγξάθνληαο ην χκθσλν θαη εηδηθφηεξα λα πξνεηνηκάζνπλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ επίζεκε πξνζρψξεζή
ηνπο:


κηα Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ)



έλα ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ)

Ζ ΑΔΑ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΓΑΔ, θαζψο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθπέκπνπλ CO2 ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, θαη επνκέλσο
ζπλεηζθέξεη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ. Οη κειινληηθέο απνγξαθέο ζα επηηξέςνπλ λα
πξνζδηνξηζηεί εάλ νη δξάζεηο εμαζθαιίδνπλ επαξθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη εάλ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο.
Ο παξψλ νδεγφο παξέρεη ιεπηνκεξείο, βήκα πξνο βήκα, πξνηάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα ζε ηνπηθφ επίπεδν, απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή
δέζκεπζε σο ηελ εθαξκνγή. Ο νδεγφο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε:


Σν Μέξνο I αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ΓΑΔ θαη θαιχπηεη δεηήκαηα
ζηξαηεγηθήο.



Σν Μέξνο II πξνζθέξεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθπφλεζεο ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ
Αλαθνξάο.



Σν Μέξνο III είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν απφ ηελ ηνπηθή αξρή ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο.

Ο νδεγφο παξέρεη κηα επέιηθηε αιιά ζπγθεθξηκέλε δέζκε βαζηθψλ αξρψλ θαη πξνηάζεσλ. Ζ επειημία
επηηξέπεη ζηνπο Ο.Σ.Α. λα αλαπηχμνπλ έλα ΓΑΔ κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο,
επηηξέπνληαο ζηνπο ήδε εκπιεθφκελνπο ζηελ ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή δξάζε λα κεηάζρνπλ ελεξγά ζην
χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, αθνινπζψληαο ηηο ήδε ηζρχνπζεο πξνζεγγίζεηο κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο
ηξνπνπνηήζεηο.
Ο παξψλ νδεγφο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάζηεθε λα πξνζεγγίζνπκε
θάπνηα απφ απηά κε έλαλ κάιινλ γεληθφ ηξφπν, παξέρνληαο ειεθηξνληθνχο ζπλδέζκνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε
θαη πιεξνθνξίεο.
Σν Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ1 (ΚΚΔξ) - Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δλέξγεηα (IE) θαη Ηλζηηηνχην γηα ην Πεξηβάιινλ
θαη ηε Βησζηκφηεηα (ΗΠΒ) - ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο επηζηεκνληθήο θαη
ηερλνινγηθήο ζηήξημεο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Ο νδεγφο απηφο έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην ΚΚΔξ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο (ΓΓ Δλέξγεηαο) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην Γξαθείν ηνπ
πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή πνιιψλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηηο δεκνηηθέο
αξρέο, ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ή ηδησηηθέο εηαηξίεο. Οη νδεγίεο απηέο απνηεινχλ πξντφλ
ηεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζην ΚΚΔξ θαη ηεο ΓΓ Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
θνπφο ηνπ εγγξάθνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο ζπκκεηέρνληεο (πφιεηο/δήκνπο/πεξηθέξεηεο) λα
μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη λα θαζνδεγήζεη ηα βήκαηά ηνπο. Πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. κε ζρεηηθή
εκπεηξία απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ,
θαη επηπιένλ, θάπνηεο θαηλνηφκεο θαη λέεο ηδέεο γηα ην πσο λα πξνρσξήζνπλ.
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Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε:
Δάλ δελ βξίζθεηε ηηο επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο ζην παξφληα νδεγφ, κπνξείηε λα πξνζθχγεηε ζην ηκήκα
―Frequently Asked Question‖, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκθψλνπ:
http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm
Δπηπξφζζεηα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα Γξαθείν Τπνζηήξημεο ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηνπο
ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία/εθαξκνγή ηφζν ηεο ΑΔΑ φζν θαη ηνπ ΓΑΔ.
Μπνξείηε λα ζηέιλεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: technical.info@eumayors.org ή
ζην ηειέθσλν: +39 0332 78 9703.

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ο παξψλ νδεγφο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή πνιιψλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ
δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νξγαληζκνχο, δίθηπα δήκσλ θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο. Δπραξηζηνχκε φινπο
φζνπο ζπλέβαιαλ θαη βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εγγξάθνπ απηνχ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Οη
νξγαληζκνί πνπ αθνινπζνχλ ζπκκεηείραλ ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
παξφληνο νδεγνχ: ADENE, AEAT, Agencia Provincial de Energía de Huelva, Agenzia per l´Energia e lo
Sviluppo Sostenible, ARE Liguria, ARPA, ASPA - Surveillance et Etude de la Pollution Atmosphérique en
Alsace, ATMO France - Fédération Nationale des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l‘Air,
Brussels Capital Region, City of Almada, City of Budapest, City of Delft, City of Freiburg, City of Hamburg, City
of Helsinki, City of Lausanne, City of Modena, City of München, City of Växjö, City of Zürich, Climate Alliance,
CODEMA Energy Agency, Collège d'Europe, Covenant of Mayor Office, CRES, DAPHNE, ENEA, ENEFFECT,
Energie-Cités, Ente Vasco de la Energia - EVE, European Energy Award, GRIP, ICLEI - Local Governments for
Sustainability, IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Junta de Andalucía, KOBA
SRL, MINUARTIA Consulting, North-West Croatia Regional Energy Agency, Province of Barcelona, Provincia
de Bologna, Regione Siciliana, SENTERNOVEM Agency, SOFIA ENERGY AGENCY, Softech Team,
SOGESCA SRL, SPES Consulting, UITP, Catalonia Polytechnic University, VEOLIA Environnement Europe
Services.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ –ΣΡΟΠΟ
ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΔ
1.1 Ση είλαη ην ΓΑΔ
Σν ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα (ΓΑΔ) είλαη έλα βαζηθφ έγγξαθν πνπ παξνπζηάδεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ζα εθπιεξψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο έσο ην έηνο
2020. Υξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ) γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηνπο βέιηηζηνπο ηνκείο δξάζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ CO2.
Καζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα κείσζεο, καδί κε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο
πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ζε δξάζε. Οη ππνγξάθνληεο δεζκεχνληαη λα
ππνβάινπλ, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πκθψλνπ, έλα ρέδην Γξάζεο
Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο.
Σν ΓΑΔ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα παγησκέλν θαη άθακπην έγγξαθν, δεδνκέλνπ φηη
νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ θαη, θαζψο νη δξάζεηο ζε εμέιημε παξέρνπλ απνηειέζκαηα θαη εκπεηξίεο, ε
αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ ζε ηαθηηθή βάζε κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε/αλαγθαία.
Να ζπκάζηε φηη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απμάλεηαη κε θάζε λέν αλαπηπμηαθφ
έξγν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ηνπηθή αξρή. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ απψιεηα ηέηνηνπ είδνπο επθαηξηψλ
κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ζεκαληηθέο κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην κέιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ γηα
φιεο ηηο λέεο θαηαζθεπέο, αθφκα θη εάλ ην ΓΑΔ δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ή εγθξηζεί.
1.2 Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ
Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ αθνξά ηε δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν
αξκνδηφηεηαο ελφο Γήκνπ/Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν ΓΑΔ ζα πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζε κέηξα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηεο ηειηθήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Οη δεζκεχζεηο ηνπ πκθψλνπ θαιχπηνπλ
νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ελφο Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ην ΓΑΔ
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Ωζηφζν, έλαο Ο.Σ.Α. νθείιεη λα αλαιάβεη ππνδεηγκαηηθφ ξφιν θαη λα ιάβεη ηδηαίηεξα κέηξα ζρεηηθά κε
ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, ην δεκνηηθφ ζηφιν νρεκάησλ
θηι. Έλαο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη λα νξίζεη ην ζηφρν ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο εθπνκπψλ
CO2, είηε σο «απφιπηε κείσζε» ή «θαηά θεθαιή κείσζε» (βι. Κεθάιαην 5.2, Μέξνο II ηνπ παξφληνο
νδεγνχ ηνπ ΓΑΔ).
Σα θηίξηα, ν εμνπιηζκφο/νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη αζηηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ βαζηθνχο ηνκείο
ελδηαθέξνληνο. Σν ΓΑΔ κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλάπηπμε Φ/Β, αηνιηθή ελέξγεηα, ΖΘ, βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο ελέξγεηαο), θαζψο θαη ηελ ηνπηθή παξαγσγή ζέξκαλζεο / ςχμεο. Δπηπξφζζεηα, ην ΓΑΔ
ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πεδία φπνπ νη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
καθξνπξφζεζκα (ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο), λα ελζαξξχλνπλ ηηο αγνξέο γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθά
πξντφληα θαη ππεξεζίεο (δεκφζηεο ζπκβάζεηο), θαζψο θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηα πξφηππα
θαηαλάισζεο (ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ)2. Αληίζεηα, ν
βηνκεραληθφο ηνκέαο δελ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, επνκέλσο εμαξηάηαη
απφ ηνλ εθάζηνηε Ο.Σ.Α. εάλ ζα ζπκπεξηιάβεη ή φρη δξάζεηο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. ε θάζε πεξίπησζε,
νη βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζην ΔΓΔ (χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ CO2)
ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ, εθηφο εάλ απηέο είραλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζε πξνεγνχκελα ζρέδηα ηνπ
Ο.Σ.Α.. Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηνκέσλ πνπ θαιχπηεη ε Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο
βι. πίλαθα 1, Μέξνο II.

2

Να ςθμειωκεί ότι θ απόδοςθ τζτοιων μακροπρόκεςμων δράςεων δεν είναι εφκολο να αξιολογθκεί ι να μετρθκεί ξεχωριςτά. Τα
αποτελζςματά τουσ κα φανοφν ςτθν απογραφι εκπομπϊν των τομζων που ςχετίηονται (κτίρια, ςυγκοινωνίεσ ...). Επιπλζον, οι «πράςι νεσ
επενδφςεισ» που δεν ςυνδζονται με τθν ενεργειακι κατανάλωςθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Απογραφι.
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1.3 Υξνληθόο Οξίδνληαο
Ο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη ην 2020. Δπνκέλσο, ην ΓΑΔ ζα πξέπεη
λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζαθή πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ν Ο.Σ.Α. ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ
λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ην 2020. Σν ΓΑΔ ελδέρεηαη λα θαιχπηεη κηα κεγαιχηεξε πεξίνδν,
φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελδηάκεζεο εθηηκήζεηο θαη ζηφρνπο γηα ην
έηνο 2020.
Καζψο, ν αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη πξνυπνινγηζκψλ κε ηέηνηα
καθξνρξφληα πξννπηηθή δελ είλαη εθηθηφο, ε ηνπηθή αξρή κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε:


Έλα φξακα καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ έσο ην 2020 πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη
ζηαζεξέο δεζκεχζεηο ζε ηνκείο φπσο: ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ε θηλεηηθφηεηα θαη νη
κεηαθνξέο, νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη πξνδηαγξαθέο γηα λέα/αλαθαηληδφκελα θηίξηα θηι.



Δηδηθά κέηξα γηα ηα επφκελα 3-5 έηε ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη
ηνπο ζηφρνπο ζε δξάζε.

Σφζν ην καθξνπξφζεζκν φξακα φζν θαη ηα αλαιπηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ΓΑΔ.

Γηα παξάδεηγκα, σο κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή, ν ΟΣΑ ζα κπνξνχζε λα απνθαζίζεη
φηη ν ζηφινο δεκνηηθψλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βηνθαχζηκα. Φπζηθά, ν Γήκνο
δελ κπνξεί λα ςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα φια ηα νρήκαηα πνπ ζα απνθηεζνχλ έσο ην
2020, φκσο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζην ζρέδην θαη λα αμηνινγήζεη
ηελ επίδξαζε πνπ απηφ ζα έρεη έσο ην 2020, σο απνηέιεζκα ηoπ εθηηκψκελνπ αξηζκνχ
νρεκάησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. Καζ‘ φζνλ δηαξθεί ε πνιηηηθή εληνιή πνπ έρεη
αλαηεζεί ζηνλ ΟΣΑ, ην κέηξν απηφ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε πνιχ πξαθηηθνχο φξνπο,
πξνυπνινγηζκφ, πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θιπ.

Δπίζεο, ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα λα ηίζεληαη πξψηα ζε εθαξκνγή ηα κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηα θηίξηα θαη
ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Ο.Σ.Α., ψζηε λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα θαη λα
επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
1.4 Ζ δηαδηθαζία εθπόλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ
Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο ηα βαζηθά βήκαηα επεμεξγαζίαο θαη
εθαξκνγήο ελφο επηηπρεκέλνπ ΓΑΔ. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ δελ είλαη γξακκηθή, θαη θάπνηα βήκαηα κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ άιια.
Δμάιινπ, είλαη πηζαλφ θάπνηεο δξάζεηο λα έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ
πκθψλνπ (απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα).
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1.5 Αλζξώπηλνη θαη νηθνλνκηθνί πόξνη
Ζ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ελφο ΓΑΔ απαηηεί αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Οη Ο.Σ.Α.
κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο:


Σε ρξήζε εζσηεξηθψλ πφξσλ, γηα παξάδεηγκα κε ηελ ελζσκάησζε ησλ δξάζεσλ ζε έλα
ππάξρνλ ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (π.ρ. ηνπηθή Αηδέληα 21,
ηκήκα πεξηβάιινληνο ή/θαη ελέξγεηαο)



Σε ζχζηαζε κηαο λέαο κνλάδαο/ηκήκαηνο κέζα ζην Γήκν (πεξίπνπ 1 άηνκν/100.000
θαηνίθνπο)



Σελ εμσηεξηθή αλάζεζε (π.ρ., ηδησηηθνί ζχκβνπινη, παλεπηζηήκηα ...).



Σελ θνηλή ρξήζε ελφο ζπληνληζηή κεηαμχ δηαθφξσλ δήκσλ, ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξσλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο



Σε ιήςε ππνζηήξημεο απφ πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο ελέξγεηαο ή Τπνζηεξηθηηθέο Γνκέο
(βι. θεθάιαην 3).

Να ζεκεησζεί φηη απφ νηθνλνκηθή άπνςε νη αλζξψπηλνη πφξνη, νη νπνίνη δηαηίζεληαη γηα ηελ
αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ ΓΑΔ, κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθνί κέζσ ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε έξγσλ ζην πεδίν ηεο ΔΑ (Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο) θαη ησλ ΑΠΔ(Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο).
Δπηπιένλ, ε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ εζσηεξηθψλ πφξσλ πξνζθέξεη ηα
πιενλεθηήκαηα κηαο ηζρπξφηεξεο θπξηφηεηαο, εμνηθνλνκεί ηηο δαπάλεο θαη εληζρχεη ηελ πινπνίεζε ελφο
ΓΑΔ.
1.6 Τπόδεηγκα ΓΑΔ θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο
Οη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ ηα ΓΑΔ κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο θαη λα παξέρνπλ πεξηνδηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο, νη νπνίεο ζα
πεξηγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη..
Σν ΓΑΔ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (ή αληίζηνηρν φξγαλν ιήςεο
απνθάζεσλ) θαη λα αλαξηεζεί ζηελ εζληθή γιψζζα κέζσ ηνπ Υψξνπ Τπνγξαθφλησλ (κε πεξηνξηζκφ
πξφζβαζεο κέζσ θσδηθνχ). Παξάιιεια νη ππνγξάθνληεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα
ππφδεηγκα ΓΑΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλνςίζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο θαζψο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΑΔ.
Δπηπξφζζεηα, ην ππφδεηγκα απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη νξαηφηεηα ζην ΓΑΔ
δηεπθνιχλνληαο ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ππνγξαθφλησλ
ην χκθσλν. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζα εκθαλίδνληαη δηαδηθηπαθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ (www.eumayors.eu).
Δάλ θάπνηα νκάδα Γήκσλ πνπ πξφζθεηηαη ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ζέιεη λα
επεμεξγαζηεί έλα θνηλφ ΓΑΔ θαη κηα θνηλή Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ), κπνξεί λα ην
θάλεη αξθεί λα ππάξρεη κηα Τπνζηεξηθηηθή Γνκή πνπ λα ζπληνλίδεη ην έξγν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη
Γήκνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλα κφλν ΓΑΔ θαη κία Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο, φκσο θάζε
Γήκνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην δηθφ ηνπ ππφδεηγκα. Ο ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2
θαηά 20% έσο ην 2020 δελ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ Γήκσλ, αιιά παξακέλεη αηνκηθφο
ζηφρνο γηα θάζε ππνγξάθνληα. Οη κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θνηλά κέηξα πνπ
πξνηείλνληαη ζην ΓΑΔ ζα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Γήκσλ πνπ κνηξάδνληαη ηα κέηξα απηά.
Σν ππφδεηγκα ηνπ ΓΑΔ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά σο έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν, ην νπνίν νη
ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψλνπλ νη ίδηνη. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην ζχλδεζκν «Instructions», ν
νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζην Υψξν ησλ Τπνγξαθφλησλ (Signatories‘ Corner).
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Μπνξείηε λα βξείηε ην ππφδεηγκα ηνπ ΓΑΔ θαη βνεζεηηθέο νδεγίεο ζηε Βηβιηνζήθε ηεο
ηζηνζειίδαο
ηνπ
πκθψλνπ
ησλ
Γεκάξρσλ
ζηε
δηεχζπλζε:
http://www.eumayors.eu/support/library_en.html
1.7 Πξνηεηλόκελε δνκή ηνπ ΓΑΔ
Οη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρεδίσλ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηε δνκή ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ. Σν πξνηεηλφκελν πεξηερφκελν είλαη:
1) πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ ΓΑΔ
2) πλνιηθή ηξαηεγηθή
Α. θνπφο-/νί θαη ηφρνη
Β. Σν ηζρχνλ πιαίζην θαη ην φξακα γηα ην κέιινλ
Γ. Οξγαλσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη:


πληνληζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ/εθρσξήζεθαλ



Πξνζσπηθφ πνπ δηαηέζεθε



πκκεηνρή ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ



πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο



Πξνβιεπφκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο



Πξνγξακκαηηζκέλα κέηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ

3) Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ
(βι. Μέξνο II ηνπ Οδεγνχ, θεθάιαην 5 / Τπνβνιή Έθζεζεο αλαθνξάο θαη Σεθκεξίσζε)
4) ρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη κέηξσλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ (2020)


Μαθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή, ηειηθνί ζηφρνη θαη δεζκεχζεηο έσο ην 2020.



Βξαρππξφζεζκεο / Μεζνπξφζεζκεο δξάζεηο
Γηα θάζε κέηξν/δξάζε θαη φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, παξαθαιείζηε λα πξνζδηνξίζεηε:
-

Πεξηγξαθή

-

Τπεχζπλν ηκήκα, πξφζσπν ή εηαηξεία

-

Υξφλνο (έλαξμε- ιήμε, νξφζεκα)

-

Αλακελφκελν θφζηνο

-

Αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο/αχμεζε παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο

-

Αλακελφκελε κείσζε CO2

1.8 Βαζκόο Λεπηνκέξεηαο
Ο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε κέηξνπ/δξάζεο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Ο.Σ.Α..
Ωζηφζν, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην ΓΑΔ απνηειεί παξάιιεια:


Έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο
(ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα)



Έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ



Έλα ηεθκήξην ηεο ζπκθσλίαο ζε πνιηηηθφ επίπεδν εθ κέξνπο ησλ δηάθνξσλ ππεχζπλσλ
κεξψλ ηνπ Γήκνπ: ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα απνθεπρζεί
πεξαηηέξσ ζπδήηεζε πνπ αθνξά ην λφεκα θαη ην ζθνπφ ησλ δηάθνξσλ κέηξσλ ζε πνιηηηθφ
επίπεδν.
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1.9 Βαζηθνί παξάγνληεο γηα έλα επηηπρεκέλν ΓΑΔ
 Δμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ: εάλ απηνί ζηεξίμνπλ ην ΓΑΔ
ζαο, ηφηε έρεη αλάςεη ην πξάζηλν θσο!
Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο
 Δμαζθάιηζε καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο
 Γηαζθάιηζε επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
 Δθπφλεζε έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο απνγξαθήο εθπνκπψλ CO2, ε νπνία είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Γελ κπνξείηε λα αιιάμεηε θάηη αλ πξψηα δελ ην κεηξήζεηε.
 Δλζσκάησζε ηνπ ΓΑΔ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ: δελ ζα
πξέπεη λα απνηειεί αθφκα έλα θαινθηηαγκέλν έγγξαθν, αιιά κέξνο ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο!
 Γηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο
 Βεβαίσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη παξνρή εθπαίδεπζεο
φπνπ απηφ απαηηείηαη
 Δθκάζεζε ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο καθξνπξφζεζκσλ έξγσλ
 Άκεζε δξάζε θαη σθέιεηα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ Γήκσλ πνπ
αλέπηπμαλ ην ΓΑΔ
1.10 Γέθα βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε ζαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ΓΑΔ
Ωο κηα πεξίιεςε φζσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ, αθνινπζνχλ 10 βαζηθέο αξρέο πνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ΓΑΔ. Οη αξρέο απηέο ζπλδένληαη κε ηηο
δεζκεχζεηο ησλ ππνγξαθφλησλ ην χκθσλν θαη απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Ζ
κε ηήξεζε ησλ αξρψλ απηψλ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επηθχξσζε ηνπ ΓΑΔ.
1. Έγθξηζε ηνπ ΓΑΔ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην (ή αληίζηνηρν όξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ)
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΑΔ έσο ηελ εθαξκνγή θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ηζρπξή πνιηηηθή ζηήξημε3. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην
ΓΑΔ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (ή αληίζηνηρν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ).
2. Γέζκεπζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% έσο ην 2020
ην ΓΑΔ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζε απηή ηε βαζηθή δέζκεπζε ηνπ Ο.Σ.Α., ε νπνία
ελεξγνπνηείηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Σν πξνηεηλφκελν έηνο αλαθνξάο είλαη
ην 1990, εάλ φκσο ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο απνγξαθήο CO2 θαηά ην έηνο
1990, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην επφκελν πιεζηέζηεξν έηνο γηα ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπιιερζνχλ
πιήξε θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία. Ζ δέζκεπζε γηα ηε ζπλνιηθή κείσζε ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνινγίζηκε ζε ηφλνπο κείσζε CO2 έσο ην
2020 (ππφδεηγκα ΓΑΔ, Μέξνο 3). Οη Ο.Σ.Α. πνπ έρνπλ ζέζεη αθφκα πην καθξνπξφζεζκν ζηφρν
κείσζεο CO2 (γηα παξάδεηγκα έσο ην 2030), ζα πξέπεη λα νξίζνπλ έλα ελδηάκεζν ζηφρν έσο ην
2020 γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο.
3. Απνγξαθή Δθπνκπώλ Αλαθνξάο CO2 (ΑΔΑ)
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΓΑΔ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε βαζηά γλψζε ηεο ηνπηθήο θαηάζηαζεο ζε φ,ηη
αθνξά ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εθπνκπή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. πλαθφινπζα, ζα πξέπεη λα
δηεμαρζεί κηα αμηνιφγεζε ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ4. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο
Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο CO2 θαη απνηειεί βαζηθή δέζκεπζε ηνπ ηΓ5. Ζ ΑΔΑ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΓΑΔ.
Ζ ΑΔΑ θαη νη απνγξαθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ
ζηε δεκνηηθή αξρή λα έρεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο, λα αμηνινγήζεη ηελ
επίδξαζε ησλ κέηξσλ θαη λα εμαθξηβψζεη ηελ πξφνδν πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Δπηηξέπεη, έηζη,

3
4
5

Βλ. κεφάλαιο 3, Μζροσ Λ του οδθγοφ Σχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ για οδθγίεσ ςχετικά με τθν πολιτικι δζςμευςθ.
Βλ. κεφάλαιο 3, Μζροσ I του οδθγοφ ΣΔΑΕ για τθν αξιολόγθςθ του ιςχφοντοσ πλαιςίου.
Βλ. Μζροσ II του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ πωσ να ςχεδιάςετε τθν απογραφι CO2.

16/168

λα δηαηεξεζνχλ ηα θίλεηξα ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, θαζψο κπνξνχλ λα δνπλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Αθνινπζνχλ θάπνηα ζεκεία πνπ απαηηνχλ πξνζνρή:
● Ζ ΑΔΑ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηα δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο θαηάζηαζεο, δει. λα βαζίδεηαη
ζηα δεδνκέλα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο/παξαγσγήο, θηλεηηθφηεηαο θ.ά εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ο.Σ.Α.. Οη εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ είλαη πξφζθνξεο θαζψο
δελ επηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ην CO2.
● Ζ κεζνδνινγία θαη νη πεγέο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζπλέπεηα θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ησλ εηψλ.
● Ζ ΑΔΑ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν Ο.Σ.Α. πξνηίζεηαη
λα δξαζηεξηνπνηεζεί γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ ζηφρν ηεο κείσζεο εθπνκπψλ, δει. φινπο ηνπο ηνκείο, νη
νπνίνη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο πεγέο εθπνκπψλ CO2: νηθηαθφο ηνκέαο, δεκνηηθά θηίξηα, ηξηηνγελήο
ηνκέαο, εγθαηαζηάζεηο θαη κεηαθνξέο.
● Ζ ΑΔΑ ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο ή ηνπιάρηζηνλ λα παξνπζηάδεη κηα ξεαιηζηηθή νπηηθή ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
● Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη πεγέο δεδνκέλσλ θαη ε κεζνδνινγία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ΑΔΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά ηεθκεξησκέλεο (εάλ φρη ζην ΓΑΔ ηνπιάρηζηνλ ζηα
αξρεία ηνπ Ο.Σ.Α.).
4. πλνιηθά κέηξα πνπ θαιύπηνπλ ηνπο βαζηθνύο ηνκείο δξάζεηο
Ζ δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλνπλ νη ππνγξάθνληεο αθνξά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ
αληίζηνηρε γεωγξαθηθή πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπο. Δπνκέλσο, ην ΓΑΔ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
κηα ζαθή εθαξκνγή κέηξσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: φρη κφλν ηα
θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Ο.Σ.Α., αιιά θαη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ: νηθηαθφο ηνκέαο, ηξηηνγελήο ηνκέαο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά κέζα
κεηαθνξάο, βηνκεραλία (πξναηξεηηθά) θηι6. Πξηλ ηελ έλαξμε ζρεδηαζκνχ ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ,
πξνηείλεηαη έλα καθξνπξφζεζκν φξακα κε ζαθείο ζηφρνπο7. Ο παξφλ νδεγφο πεξηέρεη αξθεηέο
ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 8.
5. ηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο έσο ην 2020
Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζαθή πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ πνπ ν Γήκνο
πξνηίζεηαη λα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δέζκεπζε έσο ην 2020. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
● Σε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο έσο ην 2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ξεηψλ δεζκεχζεσλ ζε ηνκείο φπσο: ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, νη κεηαθνξέο θαη ε θηλεηηθφηεηα, νη
δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη πξνδηαγξαθέο γηα λέα/ππφ αλαθαίληζε θηίξηα θηι.
● Αλαιπηηθά κέηξα γηα ηα επφκελα 3-5 ρξφληα πνπ κεηαηξέπνπλ ηε καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ζε δξάζε. Γηα θάζε κέηξν / δξάζε είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη κηα
πεξηγξαθή: o αξκφδηνο ηνκέαο ή ην αξκφδην πξφζσπν, ν ρξφλνο (έλαξμε – ιήμε εξγαζηψλ,
νξφζεκα), ην εθηηκψκελν θφζηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε/πεγή, ε εθηηκψκελε εμνηθνλφκεζε/αχμεζε
αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ε ζρεηηθή εθηηκψκελε κείσζε CO2.
6. Πξνζαξκνγή ησλ αζηηθώλ δνκώλ
Έλα ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηηπρία είλαη ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ λα γίλεηαη
αληηιεπηή απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ηνπηθήο αξρήο φρη σο έλα εμσηεξηθφ πξνο απηνχο δήηεκα,
αιιά σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν «ε πξνζαξκνγή ησλ
αζηηθψλ δνκψλ» απνηειεί κηα επηπιένλ βαζηθή δέζκεπζε ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ 9. Σν ΓΑΔ
ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη πνηεο δνκέο είλαη δηαζέζηκεο θαη πνηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα θαζνξίδεη
ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.
6

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ςυμπεριλαμβανόμενουσ τομείσ, βλ. κεφάλαιο 2, Μζροσ ΛΛ
Βλ. κεφάλαιο 6, Μζροσ I του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ ενόσ οράματοσ και ςτόχων
8
Ριο ςυγκεκριμζνα, βλ. Μζροσ I, κεφάλαιο 8 και Μζροσ III
9
Βλ. Μζροσ I, κεφάλαιο 3 του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ ςχετικά με τθν προςαρμογι αςτικϊν δομϊν.
7
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7 Κηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ
Γηα ηελ εθαξκνγή θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ, ε ππνζηήξημε θαη ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ10 είλαη απαξαίηεηε. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απνηειεί κέξνο ησλ
δεζκεχζεσλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Σν ζρέδην πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία, θαη ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ζα ιάβεη κέξνο
ζηελ πινπνίεζε θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ.
8 Υξεκαηνδόηεζε
Έλα ζρέδην δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη
ηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ11.
9. Παξαθνινύζεζε θαη έθζεζε αλαθνξάο
Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ θαη νη ζπλαθφινπζεο αλαζεσξήζεηο ηνπ
ΓΑΔ, επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ, θαη ηελ πηνζέηεζε, εάλ
απαηηείηαη, δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. πλεπψο, νη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ δεζκεχνληαη
λα ππνβάινπλ κηα «Έθζεζε Αλαθνξάο/Δθαξκνγήο» αλά δηεηία κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΓΑΔ. Έλαο
ζρεηηθφο ιεπηνκεξήο νδεγφο εθδφζεθε ην 2010. Σν ΓΑΔ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Γήκνο ζρεδηάδεη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ12.
10. Τπνβνιή θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ
Οη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ ηα ΓΑΔ κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ εκέξα
πξνζρψξεζήο ηνπο ζε απηφ. Σν ΓΑΔ πξέπεη λα αλαξηεζεί ζηελ εζληθή (ή ζηελ αγγιηθή) γιψζζα
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Παξάιιεια, νη ππνγξάθνληεο νθείινπλ λα
ζπκπιεξψζνπλ έλα ππφδεηγκα ΓΑΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηα αγγιηθά. Απηφ επηηξέπεη ζηελ νπζία
ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο θαζψο θαη ησλ
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΓΑΔ πνπ έρεη ππνβιεζεί.
Σν ππφδεηγκα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί πξνζεθηηθά κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, θαη ζα πξέπεη λα
απεηθνλίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ΓΑΔ, ην νπνίν απνηειεί εγθεθξηκέλν πνιηηηθφ έγγξαθν. Έλα εηδηθφ
έγγξαθν νδεγηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκθψλνπ.

10
11
12

Βλ. κεφάλαιο 4, Μζροσ I του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ ςχετικά με τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν
Βλ. Κεφάλαιο 4, Μζροσ I του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ του ΣΔΑΕ
Βλ. κεφάλαιο 10, Μζροσ I του οδθγοφ ΣΔΑΕ για οδθγίεσ ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν ζκκεςθ αναφοράσ

18/168

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο (απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΑΔ έσο ηελ εθαξκνγή θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ), είλαη απαξαίηεην λα δνζεί επαξθήο ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε
ζε αλψηαην πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην (ή αληίζηνηρν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ) απνηειεί ήδε κηα ζαθή θαη νξαηή έλδεημε
δέζκεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πνιηηηθή ζηήξημε, ίζσο είλαη ρξήζηκε κηα ππελζχκηζε γηα ηα
πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο Ο.Σ.Α. ε εθαξκνγή ηνπ ΓΑΔ (βι.
Παξάξηεκα ΗΗ).
Γηα πνηνπο ιόγνπο εληάζζνληαη Γήκαξρνη ζην ύκθσλν;
―...Γα λα δείμνπκε φηη νη Ο.Σ.Α. ήδε εγνύληαη θαη δξνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Σα Κξάηε ρξεηάδνληαη ηνπο Ο.Σ.Α. γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κηφην θαη,
ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ηηο ζηεξίμνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ...‖
Denis Baupin, Αληηδήκαξρνο, Παξίζη (Γαιιία)
―...Γηα λα θαηαζηαζνχλ ηζρπξνί εηαίξνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη λα αζθήζνπλ επηξξνή γηα
ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο Γήκνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζπκθψλνπ...‖
Lian Merx, Αληηδήκαξρνο, Νηέιθη (Οιιαλδία)
―...Γηα λα γλσξηζηνύκε κε αλζξώπνπο πνπ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο θηινδνμίεο, λα απνθηήζνπκε
θίλεηξα, λα κάζνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν...‖
Manuela Rottmann, Αληηδήκαξρνο, Φξαγθθνύξηε (Γεξκαλία)
―...Γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ θίλεζε ε νπνία ππνρξεψλεη ηνπο Γήκνπο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο,
δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο πνιίηεο
ηεο Δ.Δ. –δηφηη απηή ε θίλεζε είλαη δηθή ηνπο...‖
Philippe Tostain, Σύκβνπινο, Ληι (Γαιιία)
Οη βαζηθνί θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλαλ Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπλ πεξαηηέξσ ηε
δηαδηθαζία κε ηε δηάζεζε επαξθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ζαθή εληνιή θαη επαξθή ρξφλν θαη
πξνυπνινγηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ην ΓΑΔ. Δίλαη αλαγθαίν λα ιάβνπλ
κέξνο ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ ΓΑΔ, έηζη ψζηε λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα ηε ζηεξίμνπλ. Ζ
πνιηηηθή δέζκεπζε θαη ε αξρεγηθή ηθαλφηεηα απνηεινχλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ
ηνλ θχθιν δηαρείξηζεο. πλεπψο ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ εμ αξρήο. Ζ επίζεκε έγθξηζε ηνπ ΓΑΔ
απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (ή αληίζηνηρν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ), καδί κε ηα απαξαίηεηα
θνλδχιηα γηα ην πξψην έηνο (ή ηα πξψηα έηε) εθαξκνγήο, απνηειεί άιιν έλα βαζηθφ βήκα.
Ωο αλψηαηε αξκφδηα νληφηεηα θαη αξρή, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο. Αλά ηαθηά δηαζηήκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη
θαη λα ζπδεηνχληαη εθζέζεηο πινπνίεζεο. ην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη έθζεζε
πινπνίεζεο, θάζε δεχηεξν έηνο, γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Δάλ
απαηηείηαη, ην ΓΑΔ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη αλάινγα.
Σέινο, νη βαζηθνί θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ Ο.Σ.Α. ηεο δεκνηηθήο αξρήο κπνξνχλ επίζεο λα
δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ζηα εμήο:
 ηελ ελζσκάησζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ΓΑΔ ζε άιιεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηε δηαζθάιηζε φηη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
 ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πξνφδνπ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΓΑΔ.
 ηε ζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
 ηελ εμαζθάιηζε φηη ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ ππάγεηαη ζηελ
«θπξηφηεηα» ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ θαηνίθσλ.
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ηε δηθηχσζε κε άιινπο ππνγξάθνληεο ηνπ ηΓ, ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ, ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.
Γελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή νδφο ε νπνία λα νδεγεί ζηελ πνιηηηθή δέζκεπζε. Οη δηνηθεηηθέο
δνκέο, νη ηξφπνη πνιηηηθήο έγθξηζεο θαη νη πνιηηηθέο θνπιηνχξεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηα
απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν Ο.Σ.Α. είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο λα γλσξίδεη πψο πξέπεη λα πξνρσξήζεη γηα
λα πξνάγεη ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ΓΑΔ, π.ρ. κε πνηνλ λα έξζεη
ζε επαθή θαη κε πνηα ζεηξά (Γήκαξρνο, δεκνηηθφ ζπκβνχιην, εηδηθέο επηηξνπέο...).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
Πξνηάζεηο γηα ην πώο λα εμαζθαιίζεηε ηελ αλαγθαία ηνπηθή δέζκεπζε:
 Δθνδηάζηε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο βαζηθνχο πνιηηηθνχο αξρεγνχο κε ελεκεξσηηθέο ζεκεηψζεηο
γηα ηα νθέιε, αιιά θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ΓΑΔ. Βεβαησζείηε φηη ηα έγγξαθα
ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο πνιηηηθέο αξρέο είλαη ζχληνκα, πεξηεθηηθά θαη θαηαλνεηά
 Κάληε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζηηο θχξηεο πνιηηηθέο νκάδεο
 Δλεκεξψζηε θαη εμαζθαιίζηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ/ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ
θνξέσλ
 Κάληε κηα ζαθή αλαθνξά ζε αλάινγεο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα, Σνπηθή Αηδέληα 21 θ.η.ι.)
 Δπσθειεζείηε απφ επθαηξίεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ηα κέζα ελεκέξσζεο εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
 Δλεκεξψζηε κε ζαθήλεηα γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, παξέρνληαο
πιεξνθνξίεο γηα απνηειεζκαηηθέο θαη πξαθηηθέο απαληήζεηο
 Δπηζεκάλεηε ηα πξφζζεηα νθέιε εθηφο ηεο ζπκβνιήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά, απαζρφιεζε, πνηφηεηα αέξα...). Γψζηε ην κήλπκα κε έλαλ απιφ, ζαθή θαη
πξνζαξκνζκέλν ζην αθξναηήξην ηξφπν
 Δζηηάζηε ζηα κέηξα εθείλα ζηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκθσλία ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ

i)

Σν ΈΡΓΟ MUE-25
Σν έξγν ―Managing Urban Europe-25 (MUE-25)‖ παξέρεη κεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο
πνιηηηθήο δέζκεπζεο
http://www.mue25.net/Political_Commitment_200907_t1z4D.PDF.file

ii)

Σν Γίθηπν Πνιηηηθήο, ζηε δεκνζίεπζε «Οηθνδνκψληαο έλα κέιινλ ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα: ε
πνιηηηθή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο - "Building a low carbon future: the politics of climate change",
αθηεξψλεη έλα θεθάιαην ζηηο πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ην θιίκα:
http://politicsofclimatechange.files.wordpress.com/2009/06/building-a-low-carbon-future-pamphletchapter-05.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ13
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο αεηθφξνπ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη κηα απαηηεηηθή θαη
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ιεπηνκεξή πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλερή δηαρείξηζε. Ζ
δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο ηνπηθήο
αξρήο, φπσο είλαη ηα ηκήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ,
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ,
δηαρείξηζεο θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ,
θηλεηηθφηεηαο θαη κεηαθνξψλ, πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζηνλνκηθψλ, πξνκεζεηψλ, θ.η.ι.. Δπηπιένλ,
θάηη πνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ επηηπρία είλαη ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ
λα κελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο σο έλα εμσηεξηθφ πξνο
απηνχο δήηεκα, αιιά σο κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο:
ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηε δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο (θηίξηα,
δεκνηηθφο ζηφινο, δεκφζηνο θσηηζκφο...), ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία, ζηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο...
Ζ ζαθήο νξγαλσηηθή δνκή θαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ απνηεινχλ απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη βηψζηκε εθαξκνγή ηνπ ΓΑΔ. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ
ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ, ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ εμσηεξηθψλ νξγαληζκψλ έρεη απνηειέζεη
ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ή ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ πνιιψλ
Ο.Σ.Α.
Γηα απηφ ην ιφγν ε «Πξνζαξκνγή ησλ αζηηθψλ δνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
επαξθψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ» απνηειεί κηα επίζεκε δέζκεπζε φζσλ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν ησλ
Γεκάξρσλ.
Ωο εθ ηνχηνπ, φινη νη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα
βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο. Θα πξέπεη λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα
ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη επαξθείο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο
πφξνπο ψζηε λα κπνπλ ζε εθαξκνγή νη δεζκεχζεηο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
3.1 Σξόπνη πξνζαξκνγήο δηνηθεηηθώλ δνκώλ
πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί νξγαλσηηθέο δνκέο γηα άιιεο ζπλαθείο πνιηηηθέο (κνλάδα δηαρείξηζεο
ελέξγεηαο, ζπληνληζκφο κέζσ ηεο ηνπηθήο Αηδέληαο 21, θ.η.ι.), απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ηνπ ΓΑΔ ζα πξέπεη λα δηνξηζηεί έλαο
«πληνληζηήο ηνπ πκθψλνπ». Απηφο/απηή πξέπεη λα έρεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ
πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη ηα δεκνζηνλνκηθά κέζα γηα
ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο. ηνπο κεγάινπο Γήκνπο, ζα κπνξνχζε επηπιένλ λα ππάξρεη
κηα εηδηθή κνλάδα ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο, κε επαξθέο πξνζσπηθφ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ Ο.Σ.Α.
ίζσο απαηηείηαη θαη έλα άηνκν, ην νπνίν ζα είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ
απνγξαθή ηνπ CO2.
Ωο έλα παξάδεηγκα απιήο δνκήο νξγάλσζεο κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ δχν νκάδεο:


Μία νξγαλσηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά
ζηειέρε. Απνζηνιή ηεο ζα είλαη λα παξέρεη ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε θαη ηελ απαξαίηεηε
πνιηηηθή ζηήξημε ζηε δηαδηθαζία.



Μία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο εξγαζίαο, απνηεινχκελεο απφ ηνλ δηεπζπληή ελεξγεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη πξφζσπα-θιεηδηά απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ, θ.η.ι. Απνζηνιή ηνπο ζα είλαη λα αλαιάβνπλ ην έξγν θαζαπηήο ηεο επεμεξγαζίαο
θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ΓΑΔ, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κεξψλ, λα νξγαλψζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ, λα παξνπζηάδνπλ εθζέζεηο, θ.η.ι.

13

Τμιματα αυτοφ του κεφαλαίου είναι προςαρμοςμζνα από το http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome, το οποίο
αναπτφχκθκε από τθ Γραμματεία Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ Ζνωςθσ Βαλτικϊν Ρόλεων και ςυγχρθματοδοτικθκε από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τθν ανάπτυξθ δυνατοτιτων και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ είναι διακζςιμεσ
ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου MODEL www.energymodel.eu.
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Ζ νκάδα (ή νη νκάδεο) εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη αλνηρηή ζηε ζπκκεηνρή θαη κε δεκνηηθψλ
βαζηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα εκπιέθνληαη άκεζα ζε δξάζεηο ηνπ ΓΑΔ.
Σφζν ε νξγαλσηηθή επηηξνπή φζν θαη νη νκάδεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαη δηαθξηηνχο επηθεθαιήο,
σζηφζν απηνί ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Δπηπξνζζέησο, νη ζηφρνη θαη νη ιεηηνπξγίεο
ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο. πληζηάηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ
εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε εκεξήζηα δηάηαμε θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε θαιή επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΓΑΔ. Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη νη νκάδεο
εξγαζίαο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ απφ έλαλ επηθεθαιήο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ.
Ζ ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο κε άιιεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηή
θαζίζηαηαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Ο.Σ.Α. Απαηηείηαη πνιπ-ηκεκαηηθή θαη δηαηνκεαθή
ζπκκεηνρή, θαη νη νξγαλσηηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλνη θαη ζχκθσλνη κε ην ΓΑΔ.
Θα ήηαλ ρξήζηκε ε δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη δηάθνξεο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηκεκάησλ θαη θνξέσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
πξνζαξκνγέο πνπ πηζαλψο απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Ο.Σ.Α.. Θα πξέπεη λα αλαηεζνχλ
ππεχζπλνη ξφινη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο δεκνηηθνχο παξάγνληεο ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε ηζρπξή θπξηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα εηδηθή επηθνηλσληαθή
εθζηξαηεία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηνπ δήκνπ.
Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα παξακειείηαη ε επαξθήο εθπαίδεπζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο
είλαη νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο (ελεξγεηαθή απφδνζε, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, απνδνηηθέο
κεηαθνξέο...), ε δηαρείξηζε έξγνπ, ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα
κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ εκπφδην!), ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε αλάπηπμε επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, θαη ε επηθνηλσλία (πψο λα πξνσζνχλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θ.η.ι.). Γηα απηφ ην ζθνπφ
κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ε ζχλδεζε κε ηνπηθά παλεπηζηήκηα.
3.2 Παξαδείγκαηα από ππνγξάθνληεο ην ύκθσλν
Αθνινπζνχλ δχν παξαδείγκαηα δνκψλ νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ απφ ηνπο Γήκνπο ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ
Λέζηεξ αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο:

Πίλαθαο 1:Γηνηθεηηθή δνκή Γήκνπ Μνλάρνπ
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Πίλαθαο 2: Γηνηθεηηθή δνκή Γήκνπ Λέζηεξ

3.3 Δμσηεξηθή ππνζηήξημε
Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, νη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα
επσθειεζνχλ απφ ηε ζπλδξνκή ησλ Γνκψλ Τπνζηήξημεο ή ησλ ελεξγεηαθψλ γξαθείσλ. Δίλαη αθφκε
δπλαηφ λα αλαζέζνπλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο θάπνηεο εηδηθέο εξγαζίεο (π.ρ. ζχληαμε ηεο
Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο) ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αζθνχκελνπο (νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζε έλα εξγαιείν ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ
ψζηε λα παξαρζεί ε ΑΔΑ).
 Γνκέο ππνζηήξημεο
Οη Ο.Σ.Α. νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο δεμηφηεηεο ή πφξνπο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη λα εθαξκφζνπλ ην δηθφ ηνπο ΓΑΔ, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απφ δηνηθήζεηο ή
νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. Οη Γνκέο Τπνζηήξημεο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ
ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζε Ο.Σ.Α. πνπ έρνπλ ηελ πνιηηηθή
βνχιεζε λα ππνγξάςνπλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, αιιά δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη / ή ηνπο
πφξνπο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ.
Οη Γνκέο Τπνζηήξημεο έρνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ζηελή επαθή κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γξαθείν ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε
δπλαηή εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ. Έηζη, νη Γνκέο Τπνζηήξημεο είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Δπηηξνπή σο βαζηθνί ζχκκαρνη ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απήρεζεο ηνπ
πκθψλνπ.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη Γνκψλ Τπνζηήξημεο:
1. Δζληθνί θαη πεξηθεξεηαθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί, πεξηθέξεηεο, επαξρίεο ή νκάδεο ηνπηθψλ
αξρψλ.
2. Γίθηπα ή ελψζεηο πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ.
Οη Γνκέο Τπνζηήξημεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άκεζε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα κε ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο:
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Να παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν
λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ) ηνπο ή ην ρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα (ΓΑΔ).



Να αλαπηχζζνπλ ή λα πξνζαξκφδνπλ κεζνδνινγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΓΑΔ,
ιακβάλνληαο ππφςε ην εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ πιαίζην.



Να εληνπίδνπλ ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΑΔ.



Να εθπαηδεχνπλ ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ ηειηθή θπξηφηεηα ηνπ ΓΑΔ
(Γνκέο Τπνζηήξημεο ηχπνπ 1).

Μεξηθά απηά παξαδείγκαηα:


Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Αλδαινπζίαο έρεη πξνβεί ζε Απνγξαθή Δθπνκπψλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο, ε
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν ηεο πεξηθέξεηαο γηα λα
πξνεηνηκάζνπλ ην ΓΑΔ ηνπο.



Σν Γίθηπν Δλεξγεηαθψλ Γήκσλ Πνισλίαο (Polish Network of Energy Cities – PNEC) παξέρεη
άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε ζε ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Πνισλίαο, νη νπνίεο είλαη πξφζπκεο λα
πξνζρσξήζνπλ ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ην 2009. Απηή ε ππνζηήξημε βαζίδεηαη ζηε
κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ MODEL (Management Of Domains
related to Energy in Local authorities - Γηαρείξηζε Σνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δλέξγεηα
ζηνπο Ο.Σ.Α.) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ.



Ζ Δπαξρία ηεο Βαξθειψλεο, ελψ ρξεκαηνδνηεί άκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ ΓΑΔ ησλ
Τπνγξαθφλησλ ηελ νπνία θαη ππνζηεξίδεη, πξνεηνηκάδεη επίζεο έλα πξφγξακκα ζην πιαίζην
ηνπ κεραληζκνχ Δπξσπατθή Βνήζεηα γηα Σνπηθά Δλεξγεηαθά Πξνγξάκκαηα (European Local
Energy Assistance) γηα ηελ αλάπηπμε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα σθειήζνπλ
απηνχο ηνπο δήκνπο.

 Δλεξγεηαθά Γξαθεία
Σα Σνπηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία (Local and Regional Energy Agencies LAREAs) έρνπλ/ ελεξγφ ξφιν ζηελ ηνπηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ε γλψζε θαη ε
ηερλνγλσζία ηνπο κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηνπο Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν, εηδηθά ζε
απηνχο πνπ ζηεξνχληαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ.
Μάιηζηα, κία απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο θάζε γξαθείνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην
γηα ηελ ελέξγεηα ή λα ελεκεξψζεη ηα ήδε ππάξρνληα ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ νπνία θαιχπηεη ην
Γξαθείν. Απηή ε ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία ζπλήζσο απνηειείηαη απφ πνιιά βήκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπιινγήο ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ελεξγεηαθνχ
ηζνδπγίνπ, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν κπνξνχλ λα
ππνινγίδνπλ ζην φηη ηα Σνπηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία ζα ηνπο παξέρνπλ επξείαο
θιίκαθαο ζπκβνπιέο γηα θάζε ελεξγεηαθή πηπρή, θαζψο θαη ρξήζηκε ηερληθή βνήζεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο ΑΔΑ ηνπο θαη ηνπ ΓΑΔ.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
i)

Σν Δζληθφ Δλεξγεηαθφ Γξαθείν ηεο Ηξιαλδίαο (SEI), παξέρεη έλα ζχλδεζκν κε νδεγίεο
«Resourcing the Energy Management Programme» (Γηάζεζε Πφξσλ γηα ην Πξφγξακκα
Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο):
http://www.sustainableenergyireland.ie/uploadedfiles/EnergyMAP/tools/0110a%20Resourcing%20the%20Energy%20Management%20Programme%20v1.0.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ
ΦΟΡΔΗ14
Κάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο έρεη λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Μαδί, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ φξακα γηα ην κέιινλ,
λα νξίζνπλ ηηο δηαδξνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ ην φξακα απηφ ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, θαη λα
επελδχζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ πξνψζεζε
αιιαγψλ ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο απνηεινχλ απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ ηερληθψλ δξάζεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην ΓΑΔ. Απηφ απνηειεί άιισζηε θαη ην θιεηδί γηα έλα ελαξκνληζκέλν θαη ζπληνληζκέλν
ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ.
Οη απφςεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο πξηλ
ηελ αλάπηπμε ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πνιίηεο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρνπλ θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε θάζε βαζηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
επεμεξγαζίαο ηνπ ΓΑΔ: απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ
ζηφρσλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θ.η.ι. Τπάξρνπλ δηάθνξεο βαζκίδεο ζπκκεηνρήο: ε
«ελεκέξσζε» βξίζθεηαη ζην έλα άθξν ελψ ε «ελζάξξπλζε» βξίζθεηαη ζην άιιν. Γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο επηηπρεκέλνπ ΓΑΔ, ζπληζηάηαη ζεξκά ε επηδίσμε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία.
Ζ ζπκκεηνρή ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ είλαη ζεκαληηθή γηα πνιιαπινχο ιφγνπο:


Ζ ζπκκεηνρηθή ράξαμε πνιηηηθήο εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξν ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκνθξαηηθφηεηα



Ζ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη καδί κε πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο βαζίδεηαη ζε πην
εθηεηακέλε γλψζε



Ζ επξεία ζπλαίλεζε βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα, ηελ απνδνρή, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε
λνκηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ (απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ηνπιάρηζηνλ φηη νη
ελδηαθεξφκελνη θνξείο δελ αληηηίζεληαη ζε θάπνηα απφ ηα έξγα)



Ζ αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ζρεδηαζκφ εμαζθαιίδεη ηε καθξνπξφζεζκε απνδνρή,
βησζηκφηεηα θαη ζηήξημε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ κέηξσλ.



ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην ΓΑΔ κπνξεί λα ηχρεη κεγαιχηεξεο ζηήξημεο απφ εμσηεξηθνχο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο παξά απφ ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Σ.Α.

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε «Κηλεηνπνίεζε ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ ζηηο γεωγξαθηθέο καο
πεξηνρέο ώζηε λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο» απνηειεί επίζεκε
δέζκεπζε ησλ ππνγξαθφλησλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.
4.1 Πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο;
Σν πξψην βήκα είλαη λα εληνπηζηνχλ νη θχξηνη ελδηαθεξφκελνη θνξείο. Δλδηαθεξφκελνη θνξείο είλαη
απηνί:


ηα ελδηαθέξνληα ησλ νπνίσλ επεξεάδνληαη απφ ην δήηεκα



νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ επεξεάδνπλ ην δήηεκα



νη νπνίνη θαηέρνπλ / ειέγρνπλ πιεξνθνξίεο, πφξνπο θαη ηερλνγλσζία πνπ απαηηνχληαη ζηε
δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο



ε ζπκκεηνρή / εκπινθή ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνπο πηζαλνχο ξφινπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη
Ο.Σ.Α. θαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ φπσο
αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 1.
14

Οριςμζνα τμιματα του παρόντοσ κεφαλαίου ζχουν προςαρμοςτεί από το
http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome το οποίο αναπτφχκθκε από τθ Γραμματεία Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου
Ανάπτυξθσ τθσ Ζνωςθσ Βαλτικϊν Ρόλεων και ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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Γηαδηθαζία ΓΑΔ : βαζηθά βήκαηα – ξόινο βαζηθώλ παξαγόλησλ

ηάδην ρεδηαζκνύ

Έλαξμε δηαδηθαζίαο

ΣΑΓΗΟ

ΒΖΜΑ

Πνιηηηθή δέζκεπζε θαη
ππνγξαθή ηνπ
πκθψλνπ
Πξνζαξκνγή αζηηθψλ
δηνηθεηηθψλ δνκψλ

ηάδην
Δθαξκνγήο

Γεκνηηθό ζπκβνύιην ή αληίζηνηρν όξγαλν

Σνπηθή δηνίθεζε

Δλδηαθεξόκελνη θνξείο

Πξαγκαηνπνίεζε ηεο αξρηθήο δέζκεπζεο.
Τπνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
Παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ψζεζεο ζηελ ηνπηθή
δηνίθεζε γηα έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο

Δλζάξξπλζε ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ γηα αλάιεςε δξάζεο.
Δλεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε (θαη ηνπο
απαηηνχκελνπο πφξνπο)

Άζθεζε πίεζεο ζηηο πνιηηηθέο αξρέο γηα ηελ
αλάιεςε δξάζεο (φπνπ θξηζεί απαξαίηεην)

Καηαλνκή επαξθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ

Δμαζθάιηζε ζηήξημεο
απφ ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο

Παξνρή απαηηνχκελεο ψζεζεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
Αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο
θαη ηεο ζηήξημήο ηνπο

Πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη θαζνξηζκφο
επηζπκεηψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο / ζπκκεηνρήο.
Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επηθείκελε δηαδηθαζία
θαη ζπιινγή ησλ απφςεψλ ηνπο

Γηαηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπο, επεμήγεζε
ηνπ ελδερφκελνπ ξφινπ ηνπο ζην ΓΑΔ.

Αμηνιφγεζε ηνπ
ηζρχνληνο πιαηζίνπ.
Πνχ βξηζθφκαζηε;

Γηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ησλ απαξαίηεησλ
πφξσλ γηα ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ

Γηεμαγσγή αξρηθήο αμηνιφγεζεο, ζπιινγή απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, θαη
επεμεξγαζία ηεο βαζηθήο απνγξαθήο εθπνκπψλ CO2

Παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ, αληαιιαγή γλψζεσλ

ηήξημε ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο.
Γηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο αξθεηά θηιφδνμσλ
ζηφρσλ.
Έγθξηζε ηνπ νξάκαηνο (θαηά πεξίπησζε)

Θέζπηζε νξάκαηνο θαη ζηφρσλ πνπ ζηεξίδνπλ απηφ ην φξακα.
Γηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θνηλνχ νξάκαηνο κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ
θνξέσλ θαη πνιηηηθψλ αξρψλ

πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο,
δηαηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ην κέιινλ
ηεο πφιεο

ηήξημε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεδίνπ.
Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ην
φξακα φπσο απηφ έρεη νξηζηεί

Δπεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ: θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ ζχκθσλα κε
ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο, ζέζπηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη κεραληζκνχ
ρξεκαηνδφηεζεο, ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δεηθηψλ, αξκνδηνηήησλ. Γηαξθήο
ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ
θνξέσλ (φπνπ θξηζεί απαξαίηεην)

πκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ.
Παξνρή πιεξνθνξηψλ, αλαπιεξνθφξεζε.

Έγθξηζε ζρεδίνπ θαη απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ

Τπνβνιή ηνπ ΓΑΔ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηΓ. Δπηθνηλσλία ηνπ
ζρεδίνπ.

Παξνρή καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο ζηήξημεο
ζηε δηαδηθαζία ηνπ ΓΑΔ

πληνληζκφο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο. Γηαζθάιηζε φηη θάζε
ελδηαθεξφκελνο θνξέαο έρεη επίγλσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ εθαξκνγή

Γηακφξθσζε ηνπ
νξάκαηνο:
Πνχ ζέινπκε λα
πάκε;
Δπεμεξγαζία ηνπ
ζρεδίνπ:
Πψο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί;
Έγθξηζε ζρεδίνπ θαη
ππνβνιή.

ηάδην
Παξαθνινύζεζεο θαη
Τπνβνιήο Έθζεζεο
αλαθνξάο

ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ

Δθαξκνγή

Γηαζθάιηζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο ελεξγεηαθήο
θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ, ελζάξξπλζε ηεο δξάζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, ππνδεηγκαηηθή
παξνπζία

Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Ο.Σ.Α..
Τπνδεηγκαηηθή παξνπζία. Δπηθνηλσλία ησλ δξάζεσλ.

Άζθεζε πίεζεο ζηηο πνιηηηθέο αξρέο γηα
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ (φπνπ θξηζεί
απαξαίηεην).
Δθαξκνγή απφ θάζε ελδηαθεξφκελν θνξέα
ησλ κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ
Άζθεζε πίεζεο / ελζάξξπλζε ηεο ηνπηθήο
δηνίθεζεο γηα εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο

Παξαθίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ γηα αλάιεςε δξάζεο
(ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο). σζηή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα EΑ θαη ΑΠΔ

Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, δξάζεηο ΔΑ θαη ΑΠΔ,
γεληθή ζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο

Γηθηχσζε κε άιινπο ππνγξάθνληεο ην ηΓ, αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, δεκηνπξγία ζπλέξγεηαο, θαη
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ

Δλζάξξπλζε άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ
λα αλαιάβνπλ δξάζε

Παξαθνινχζεζε

Τπνβνιή αηηήκαηνο γηα ηαθηηθή ελεκέξσζε ζε
ζρέζε κε ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ

Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδίνπ: εμέιημε ησλ δξάζεσλ θαη
αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο έρνπλ

Παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ

Έθζεζε αλαθνξάο θαη
ππνβνιή έθζεζεο
πινπνίεζεο

Έγθξηζε ηεο έθζεζεο (θαηά πεξίπησζε)

Τπνβνιή αλαθνξάο αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηηο πνιηηηθέο αξρέο
θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ.
Δπηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ. Τπνβνιή έθζεζεο πινπνίεζεο αλά
δεχηεξν έηνο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηΓ.

ρνιηαζκφο ηεο έθζεζεο αλαθνξάο θαη
ππνβνιή αλαθνξάο γηα ηα κέηξα ππφ ηελ
αξκνδηφηεηά ηνπο

Αλαζθφπεζε

Γηαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλά
ηαθηά δηαζηήκαηα

Δλεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ
εκπεηξία πνπ απνθνκίζζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ.
πκκεηνρή ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ

πκκεηνρή ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ
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Αθνινπζεί έλαο θαηάινγνο κε ελ δπλάκεη ζεκαληηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ
ΓΑΔ:


Σνπηθή δηνίθεζε: αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη εηαηξείεο (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο ελέξγεηαο, εηαηξείεο κεηαθνξψλ, θ.η.ι.)



Σνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ελεξγεηαθά γξαθεία



Οηθνλνκηθνί εηαίξνη φπσο ηξάπεδεο, ηδησηηθά θεθάιαηα, ΔΔΤ ,



Θεζκηθνί ελδηαθεξφκελνη θνξείο φπσο είλαη ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα θαη ηα ηερληθά
επηκειεηήξηα



Πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο



Παξάγνληεο κεηαθνξψλ / θηλεηηθφηεηαο: ηδησηηθέο / δεκφζηεο εηαηξείεο κεηαθνξψλ, θιπ



Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο: θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, εξγνιάβνη θαηαζθεπψλ



Δπηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο



Γνκέο Τπνζηήξημεο θαη ελεξγεηαθά γξαθεία



ΜΚΟ θαη άιινη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ



Δθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηηεηψλ, εξγαδνκέλσλ θιπ



Τπάξρνπζεο δνκέο (Αηδέληα 21 …)



Παλεπηζηήκηα



Δκπεηξνγλψκνλεο (ζχκβνπινη, ...)



Καηά πεξίπησζε, εθπξφζσπνη εζληθψλ / πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ θαη / ή γεηηνληθψλ δήκσλ,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλνρή κε ζρέδηα θαη δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζε άιια επίπεδα ιήςεο απνθάζεσο



Οη ηνπξίζηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν
πνζνζηφ ησλ εθπνκπψλ

15

4.2 Πώο λα εμαζθαιίζεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ
Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνηθίισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, θαη ίζσο είλαη ρξήζηκν λα
πξνζθχγεηε ζε (επαγγεικαηία) εηδηθφ ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα λα αλαιάβεη
σο νπδέηεξνο ζπληνληζηήο. Μπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη
εξγαιεία16:
Βαζκόο ζπκκεηνρήο
1

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε

2

Πιεξνθνξίεο θαη
αλαπιεξνθφξεζε

3

πκκεηνρή θαη δηαβνχιεπζε

4

Δθηεηακέλε ζπκκεηνρή

Παξαδείγκαηα εξγαιείσλ
Φπιιάδηα, ελεκεξσηηθά δειηία, δηαθήκηζε, εθζέζεηο, επηηφπηεο
επηζθέςεηο
Αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή, ηζηνζειίδα, δεκφζηεο ζπλαληήζεηο,
ηειεδηαζθέςεηο, έξεπλεο θαη εξσηεκαηνιφγηα, εθζέζεηο κε
πξνζσπηθφ, δηαβνπιεπηηθέο δεκνζθνπήζεηο
εξγαζηήξηα, νκάδεο εζηίαζεο, θφξνπκ, αλνηρηέο εκέξεο
ελεκέξσζεο
πκβνπιεπηηθέο νκάδεο θνηλφηεηαο, πξαγκαηηθφο ζρεδηαζκφο,
επηηξνπέο πνιηηψλ

15

ΕΕΥ ( ESCO) αποτελεί ακρωνφμιο για τισ Εταιρείεσ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν
Ρροςαρμοςμζνο από τουσ Judith Petts και Barbara Leach, Evaluating methods for public participation: literature review, Bristol
Environment Agency, 2000.
16
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Παξάδεηγκα 1
Σν ηνπηθφ ελεξγεηαθφ θφξνπκ είλαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ο.Σ.Α., ην
νπνίν θέξλεη ζε ζπλεξγαζία ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη πνιίηεο ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ
θαη λα εθαξκφζνπλ θνηλέο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηζεκνπνηεζνχλ ζε έλα ρέδην Γξάζεο. Σα ελ
ιφγσ θφξνπκ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ θάπνηνπο Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν. Γηα παξάδεηγκα ε
Αικάληα (Πνξηνγαιία) δηνξγάλσζε έλα ηνπηθφ ελεξγεηαθφ θφξνπκ θαη πξνζθάιεζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηδέεο θαη πξνηάζεηο
έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζην ρέδην Γξάζεο ηεο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ζρεδίνπ, εδξαηψζεθε ε ζπλεξγαζία κε έλαλ ηνπηθφ ελεξγεηαθφ γξαθείν θαη έλα παλεπηζηήκην.
Παξνκνίσο, ν Γήκνο ηεο Φξαγθθνχξηεο (Γεξκαλία) δήηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θφξνπκ λα
ζπλεηζθέξνπλ ν θαζέλαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ θαη λα πξνηείλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο πξαγκαηνπνίεζε.

Παξάδεηγκα 2

Ο Γήκνο ηνπ ακπαληέι (Ηζπαλία) επαηζζεηνπνίεζε ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο παξνρήο έμππλσλ
κεηξεηψλ (smart meters) ζε 100 λνηθνθπξηά. Απηνί νη κεηξεηέο παξέρνπλ άκεζε έλδεημε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε επξψ, kWh θαη ηφλνπο CO2, κέζσ κηαο αζχξκαηεο ζπζθεπήο. Δθηφο απηνχ,
νξγαλψζεθαλ ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ πάλσ ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. πιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη
ηηο εθπνκπέο CO2 θαη ππνινγίζηεθε ε κείσζε ε νπνία επηηεχρζεθε (πξνβιέπεηαη πεξίπνπ 10%
κείσζε). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα γλσζηνπνηήζεθαλ ζηηο νηθνγέλεηεο.

Παξάδεηγκα 3

Οη αθφινπζεο κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Αξρή ηνπ Μείδνλνο Λνλδίλνπ θαηά ηε δηάξθεηα
παξάδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Γεκάξρνπ Λνλδίλνπ, ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηε
δηαδηθαζία πνιιαπινί ελδηαθεξφκελνη:
Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ κε Γεκφζηα πκκεηνρή (Public Participation Geographic
Information Systems - PPGIS) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ ελζσκάησζε
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (π.ρ. εζλνηηθέο νκάδεο, λένη θαη ειηθησκέλνη), ησλ νπνίσλ
ζπλήζσο ε θσλή δελ αθνχγεηαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα, κέζσ ηεο δηαδξαζηηθήο ζπκκεηνρήο θαη
νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ ΓΠ (ζε κηα θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε κνξθή), ψζηε λα αιιάμεη ε
ζπκκεηνρή θαη ε επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην ΓΑΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ
δηαθάλεηαο ησλ PPGIS θαη ε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζπλέβαιε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο
θαη ηεο θαηαλφεζεο κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε επαγγεικαηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ Μέζνδνη Γφκεζεο Πξνβιήκαηνο (Problem Structuring Methods - PSMs) γηα ηελ
θαηαζθεπή απιψλ κνληέισλ ηνπ ΓΑΔ κε ζπκκεηνρηθφ θαη επαλαιεπηηθφ ηξφπν ψζηε λα βνεζεζνχλ
νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ή αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ θαηαλφεζε θαη
ηε δηαζθάιηζε θνηλψλ δεζκεχζεσλ σο πξνο ην ΓΑΔ˙ ζηελ ελζηέξληζε δηαθνξεηηθψλ αμηψλ, αληί ηεο
επηινγήο ηνπ ζπκβηβαζκνχ˙ ζηελ απεηθφληζε ησλ πνιππινθνηήησλ ηνπ ΓΑΔ δηαγξακκαηηθά θαη φρη
αιγεβξηθά˙ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε δηαθξηηψλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ˙ θαζψο θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε φπνησλ αβεβαηνηήησλ κε φξνπο «δπλαηνηήησλ» θαη «ζελαξίσλ» αληί απνθιεηζηηθά κε
φξνπο «πηζαλφηεηαο» θαη «πξφβιεςεο». Ζ γλσζηηθή ραξηνγξάθεζε (έλα κέζν γηα λα
ραξηνγξαθνχληαη νη νπηηθέο κεκνλσκέλσλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ) κπνξεί επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ απφζπαζε θαη θαηαγξαθή αηνκηθψλ απφςεσλ
ζρεηηθά κε ην ΓΑΔ. Οη ζπλελσκέλνη γλσζηηθνί ράξηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα παξέρνπλ ην πιαίζην
γηα ζπδήηεζε ζε εκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΓΑΔ θαη ηελ επίηεπμε
ζπκθσλίαο γηα έλα ραξηνθπιάθην δξάζεσλ.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε θνξέα. Οη ζπκπξάμεηο κε
παξάγνληεο-θιεηδηά είλαη ζπρλά απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο επηηπρεκέλνπ
ΓΑΔ. Ζ πεξαηηέξσ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
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Μεξηθέο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο:
 Θέζηε πςεινχο ζηφρνπο: Μελ επηθεληξψλεζηε ζηηο ζπλήζεηο επαθέο.
 Λάβεηε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ
 Δπηιέμηε ηνλ θαηάιιειν δηακεζνιαβεηή / ζπληνληζηή.
 Οξηζκέλνη ελδηαθεξφκελνη κπνξεί λα έρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ζπληζηάηαη ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά, ψζηε λα
θαηαλνεζνχλ απηά ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα πξηλ έξζνπλ φινη ζε επαθή.
 Γηα λα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε νπηηθψλ εξγαιείσλ (εξγαιείν
ΓΠ πνπ δείρλεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ελαέξηεο ζεξκνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ, ή
νπνηνδήπνηε απιφ κνληέιν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ νπηηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη).
 Πξνζειθχζηε ηελ πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.
4.3 Δπηθνηλσλία
H επηθνηλσλία απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζαθήο ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο
ελζσκαησκέλε ζην ΓΑΔ. Πξηλ ηελ έλαξμε κηαο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο, ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ν αληίθηππνο ηεο δξάζεο.


Καζνξηζκφο ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεηε λα κεηαδνζεί θαη ηελ επίδξαζε πνπ ζέιεηε λα παξαρζεί
(επηζπκεηφ απνηέιεζκα).



Πξνζδηνξηζκφο βαζηθνχ αθξναηεξίνπ.



Γεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο επηθνηλσλίαο
(θαηακέηξεζε αηφκσλ ζε έλα ζεκηλάξην, έξεπλεο – πνζνηηθέο/πνηνηηθέο, επηζθέςεηο ζηελ
ηζηνζειίδα, αλαπιεξνθφξεζε, π.ρ. κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,...).



Καζνξηζκφο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο (πξφζσπν κε πξφζσπν –ε πην
απνηειεζκαηηθή κνξθή επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε, ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
δηαδίθηπν, blogs, ζπδεηήζεηο / ζπλαληήζεηο, θπιιάδηα, αθίζεο, ελεκεξσηηθά δειηία, έληππα,
δειηία ηχπνπ, ρνξεγίεο...).



Καζνξηζκφο ζρεδηαζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ

Ζ επηθνηλσλία κπνξεί επίζεο λα ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ησλ Ο.Σ.Α.: κπνξεί λα είλαη
απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
εκπιεθφκελσλ ηκεκάησλ εληφο ηνπ Ο.Σ.Α..
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ:
i)

Σν έξγν Belief (Γεκηνπξγία ηνπηθψλ θφξνπκ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξψπε» Building in Europe Local Intelligent Energy Forums) δεκηνχξγεζε έλα πιήξε νδεγφ γηα ηνλ ηξφπν
πνπ κπνξείηε λα «πκπεξηιάβεηε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη πνιίηεο ζηελ ηνπηθή ελεξγεηαθή ζαο
πνιηηηθή» κέζσ ελεξγεηαθψλ θφξνπκ.
www.belief-europe.org

ii) Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Μπξίζηνι δεκνζίεπζε ην αθφινπζν έγγξαθν ην νπνίν πεξηέρεη
κηα αλαζθφπεζε πνηθίισλ ηερληθψλ γηα ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή, κε ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηά ηνπο (ζει. 28).
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.129.8717&rep=rep1&type=pdf.
iii) Ζ Οξγάλσζε Δξγνδνηψλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Employers' Organisation for local
government - EO) δεκηνχξγεζε κηα εξγαιεηνζήθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγηθή εξγαζία.
http://www.lgpartnerships.com/
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iv) Σν Ίδξπκα πλεξγαηψλ γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε (Partner Foundation for Local Development) έρεη
αλαπηχμεη κηα κέζνδν θαηάξηηζεο γηα ηνπο εθιεγκέλνπο επηθεθαιήο. Βι. Δγρεηξίδην 4, ν
ζχκβνπινο σο επηθνηλσλεηήο.
http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=1
v) Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην
έξγν Δλεξγεηαθφ Μνληέιν (Energy Model) ζην βήκα 9 κε ην φλνκα «Δθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο» («Programme implementation»).
www.energymodel.eu
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΗΥΤΟΝΣΟ ΠΛΑΗΗΟΤ: ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΜΑΣΔ;
5.1 Αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ
Δληφο ησλ νξίσλ ελφο Γήκνπ, κεξηθέο θνξέο, ζπλππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο πνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο. Έλα πξψην βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηζρχνλησλ δεκνηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη
εζληθψλ πνιηηηθψλ, ησλ ζρεδίσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ επελεξγνχλ πάλσ ζε
δεηήκαηα ελέξγεηαο θαη θιίκαηνο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α..
Ζ ραξηνγξάθεζε θαη ε αλάιπζε ησλ ηζρχνλησλ ζρεδίσλ θαη πνιηηηθψλ απνηεινχλ έλα θαιφ
ζεκείν εθθίλεζεο πξνο κηα θαιχηεξε πνιηηηθή ελζσκάησζε. Βι. Παξάξηεκα III γηα έλαλ θαηάινγν ησλ
βαζηθψλ επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..
Σν επφκελν βήκα είλαη ν έιεγρνο θαη ε ζχγθξηζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ κε απηνχο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο. θνπφο είλαη λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν
νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη είλαη εληζρπηηθνί ή αληηθξνπφκελνη κεηαμχ ηνπο.
Σέινο, ε ηνπηθή αξρή ζα πξέπεη λα θαιέζεη φινπο ηνπο αξκφδηνπο παξάγνληεο θαη
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ζπδεηήζνπλ ηηο αληηζέζεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Θα πξέπεη λα
πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ, θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζαθψο πνηνο θαη πφηε ζα
πξέπεη λα ηα ζέζεη ζε ηζρχ. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ)
θαη έλαο θαηάινγνο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ΓΑΔ. Δίλαη
πηζαλφ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ λα αξγήζνπλ λα θαλνχλ, παξ' φια απηά ζα πξέπεη
λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία.
5.2 Βαζηθή αλαζθόπεζε θαη Απνγξαθή Δθπνκπώλ Αλαθνξάο
Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη νη εθπνκπέο ηνπ CO2 ζε ηνπηθφ επίπεδν εμαξηψληαη απφ πνιινχο
παξάγνληεο: ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε (ππεξεζίεο/βηνκεραλία θαη ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ), ηα
επίπεδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πιεζπζκφο, ηελ ππθλφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξηαθνχ
δπλακηθνχ, ηε ρξήζε θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ πνιηηψλ, ην θιίκα θ.ά. Κάπνηνη παξάγνληεο δχλαληαη λα επελεξγήζνπλ βξαρππξφζεζκα (φπσο ε
ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ), ελψ θάπνηνη άιινη κπνξνχλ λα επελεξγήζνπλ κφλν ζε κεζνπξφζεζκν ή
καθξνπξφζεζκν πιαίζην (ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ). Δίλαη ρξήζηκν λα
θαηαλνήζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο νη παξάκεηξνη έρνπλ, πσο πνηθίινπλ ζηνλ ρξφλν, θαη λα
νξίζνπκε γηα πνηεο απφ απηέο κπνξεί ν Ο.Σ.Α. λα αλαιακβάλεη δξάζε (βξαρππξφζεζκα,
κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα).
θνπφο ηεο βαζηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ν εμήο: ε παξνπζίαζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο ηνπ «πνπ
βξηζθφκαζηε», κηα πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ δήκνπ σο πξνο ηελ ελέξγεηα θαη ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή.
Ζ βαζηθή αλαζθφπεζε απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ΓΑΔ, ε νπνία είλαη
πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζηφρσλ, ηελ επεμεξγαζία ελφο πιήξνπο
ρεδίνπ Γξάζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. Ζ βαζηθή αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα
ππάξρνληα δεδνκέλα. Θα πξέπεη λα ραξηνγξαθήζεη ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, ππάξρνπζεο πνιηηηθέο,
ζρέδηα, εξγαιεία θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνκείο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
Ζ ζπκπιήξσζε κηαο βαζηθήο αλαζθφπεζεο απαηηεί επαξθείο πεγέο πιεξνθφξεζεο
πξνθεηκέλνπ ηα ζχλνια ησλ δεδνκέλσλ λα κπνξέζνπλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα επηζεσξεζνχλ. Ζ
αμηνιφγεζε απηή επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ελφο ΓΑΔ θαηάιιεινπ γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ
θα γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ Ο.Σ.Α. ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.
ην Παξάξηεκα II, ζα βξείηε έλαλ θαηάινγν πξνηεηλφκελσλ πηπρψλ πνπ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε βαζηθή αλαζθφπεζε.
Οη πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ κπνξνχλ λα είλαη είηε πνζνηηθέο (εμέιημε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ...) ή πνηνηηθέο (ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, εθαξκνγή ησλ κέηξσλ,
επαηζζεηνπνίεζε ...). Ζ βαζηθή αλαζθφπεζε επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο ησλ δξάζεσλ
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θαη ελ ζπλερεία ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο. Ο πην
απαηηεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πιήξνπο απνγξαθήο εθπνκπψλ, βαζηζκέλεο ζηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (αλαθνξά ζην Μέξνο II ηνπ παξφληνο νδεγνχ, ν νπνίνο
παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηξφπν ζπιινγήο ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ηεο απνγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ CO2).
Αλαιπηηθά βήκαηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο βαζηθήο αλαζθόπεζεο:
1.

Δπηιέμηε ηελ νκάδα αλαζθφπεζεο – θαηά πξνηίκεζε απφ ελδν-ηκεκαηηθή νκάδα εξγαζίαο

ε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ επηζπκείηε γηα
απηή ηε δηαδηθαζία. Γεδνκέλνπ φηη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξα. (Βι. Κεθάιαην 3).
2.

Αλαζέζηε θαζήθνληα ζηα κέιε ηεο νκάδαο.

Μειεηήζηε ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαζέζεηε
θαζήθνληα πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ.
3.

Καζνξίζηε ην ρξνλνδηάγξακκα αλαζθφπεζεο

Γειψζηε κηα ξεαιηζηηθή εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο φισλ ησλ δξάζεσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
4.

Πξνζδηνξίζηε ηνπο πην ζεκαληηθνχο δείθηεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε. Θα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
 Πνηά είλαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη νη εθπνκπέο αεξίσλ CO2 ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ θαη θνξέσλ πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ΟΣΑ θαη πνηέο είλαη νη θχξηεο ηάζεηο; (Βι. Μέξνο II)

 Πνηφο παξάγεη ελέξγεηα θαη ζε ηη πνζφηεηα; Πνηέο νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο; (Βι. Μέξνο ΗΗ)
 Πνηνί κεραληζκνί επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο;
 Πνηέο είλαη νη επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ (ξχπαλζε

αέξα, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ...);
 Σί πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη σο πξνο ηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη πνηά ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα; Πνηά ηα

εκπφδηα πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ;
 Πνηφο ν βαζκφο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηζήκσλ, ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ σο πξνο

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή;

ην Παξάξηεκα, παξέρνπκε έλα πίλαθα κε ιεπηνκεξείο παξνπζηάζεηο ησλ πηπρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε.
5.

πιιέμηε ηα βαζηθά δεδνκέλα.

Πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ, θαη ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ
πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο εγγξάθσλ, θαη ζπλεληεχμεσλ/ εξγαζηεξίσλ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηά απφ ηνπο θνξείο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη
ελεξγά ζηε ζπλεηζθνξά δεδνκέλσλ. ηo Μέξνο II ηνπ παξφληνο νδεγνχ παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.
6.

πληάμηε ηελ απνγξαθή εθπνκπψλ αλαθνξάο CO2.

Ζ απνγξαθή εθπνκπψλ αλαθνξάο αεξίσλ CO2 κπνξεί λα ζπληαρζεί κε βάζε ηα ελεξγεηαθά ζηνηρεία (Βι. Μέξνο II ηνπ
παξφληνο εγρεηξηδίνπ).
7.

Αλαιχζηε ηα δεδνκέλα

Γελ αξθεί κφλν ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ: ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ κε ζθνπφ ηελ
πνιηηηθή ελεκέξσζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε βαζηθή αλαζθφπεζε δείρλεη φηη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απμάλεηαη, πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ: αχμεζε πιεζπζκνχ, αχμεζε
δξαζηεξηφηεηαο, αχμεζε ρξήζεο θάπνησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θηι...
8.

Γξάςηε κηα αλαθνξά απην-αμηνιφγεζεο - κε εηιηθξίλεηα θαη εληηκφηεηα, θαζψο ε αλαθνξά πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ εμππεξεηεί θαλέλα ζθνπφ.

Ζ βαζηθή αλαζθφπεζε κπνξεί λα δηεμαρζεί εζσηεξηθά, εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, σο κηα
δηαδηθαζία απην-αμηνιφγεζεο. Βέβαηα ν ζπλδπαζκφο κηαο αλαθνξάο απην-αμηνιφγεζεο κε κηα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
απφ νκφηηκνπο εηδηθνχο κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζηε δηαδηθαζία. Οη αμηνινγήζεηο απφ νκφηηκνπο εηδηθνχο (peer
review) πξνζθέξνπλ κηα αληηθεηκεληθή έθζεζε αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηξίηνπο θαη ησλ κειινληηθψλ
πξννπηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο εηδηθνχο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ
εξγάδνληαη ζε άιινπο δήκνπο ή νξγαληζκνχο ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο εμεηδίθεπζεο. πληζηά κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή
κέζνδν θαη ζπρλά κηα πνιηηηθά απνδεθηή ελαιιαθηηθή έλαληη ησλ ζπκβνχισλ.
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Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηα δηαθνξεηηθά ζχλνια ππνζέζεσλ, ε δηαηχπσζε
ζελαξίσλ κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε: πσο ζα εμειηρζνχλ ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη νη εθπνκπέο
CO2 ππφ ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο, πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ, θηι;
5.3 Αλάιπζε SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)
Ζ αλάιπζε SWOT απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ ΓΑΔ. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο βαζηθήο αλαζθφπεζεο, επηηξέπεη ζε
θάπνηνλ λα νξίζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ελφο Ο.Σ.Α. σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή
δηαρείξηζε, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην ΓΑΔ. Ζ
αλάιπζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
επηινγή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ κέηξσλ γηα ην ΓΑΔ.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
i)

Σν έξγν MODEL παξέρεη θάπνηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ:
http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_4_-_Baseline.pdf

ii)

Σν έξγν Managing Urban Europe – 25 παξέρεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
πξνεηνηκαζίαο κηαο βαζηθήο αλαζθφπεζεο (βαζηζκέλε ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε).
http://www.localmanagement.eu/index.php/mue25:mue_baseline

iii) Ζ ηζηνζειίδα charity village παξέρεη επηπιένλ θαζνδήγεζε πάλσ ζηελ Αλάιπζε SWOT.
http://www.charityvillage.com/cv/research/rstrat19.html
iv) Ζ ηζηνζειίδα businessballs παξέρεη ειεχζεξα πξνζβάζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
Αλάιπζε SWOT θαζψο θαη παξαδείγκαηα.
http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΝΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΟΡΑΜΑΣΟ ΜΔ
ΑΦΔΗ ΣΟΥΟΤ
6.1 Σν όξακα: γηα έλα ελεξγεηαθά αεηθόξν κέιινλ
Έλα επηπξφζζεην βήκα πνπ κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε γηα λα θαηαζηήζεηε ην Γήκν ζπκβαηφ κε ηνπο
ζηφρνπο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο νξάκαηνο.
Σν φξακα γηα έλα ελεξγεηαθά αεηθφξν κέιινλ απνηειεί θαζνδεγεηηθή αξρή ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ην ΓΑΔ.
Τπνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία ν Ο.Σ.Α. ζέιεη λα αθνινπζήζεη. Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ
νξάκαηνο θαη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Ο.Σ.Α. απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ
ζηφρσλ. Οη δξάζεηο ηνπ ΓΑΔ απνηεινχλ κηα κεζνδηθή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ βαζκηαία λα πιεζηάζεη
ην φξακα.
Σν φξακα ιεηηνπξγεί σο ην ελνπνηεηηθφ ζπζηαηηθφ ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ φινη
νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, δειαδή απφ πνιηηηθνχο εγέηεο κέρξη πνιίηεο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ.
Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
Σν φξακα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ,
δειαδή ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 20%
έσο ην 2020 (ζην ειάρηζην). κσο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί αθφκα πην θηιφδνμν. Ήδε θάπνηνη δήκνη
ζηνρεχνπλ ζε κεδεληθά πνζνζηά άλζξαθα ζε βάζνο ρξφλνπ.
Σν φξακα ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ αιιά θαη θαηλνηφκν, λα πξνζζέηεη πξαγκαηηθή αμία
θαη λα ππεξβαίλεη παιηά φξηα ηα νπνία πιένλ δελ έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα. Θα πξέπεη λα πεξηγξάθεη
ην επηζπκεηφ κέιινλ γηα ηνλ Γήκν κέζσ κηαο νπηηθήο παξνπζίαζεο ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ ζε φινπο
ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
πληζηάηαη ζεξκά ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία, νη νπνίνη
εηζάγνπλ λέεο θαη ηνικεξέο πξνηάζεηο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθή ζηήξημε
ζηε δηαδηθαζία, θαζψο ζπρλά επηδηψθνπλ κηα πην δπλακηθή δξάζε απφ ηα επίπεδα πνπ ε θπβέξλεζε
είλαη έηνηκε λα ζηεξίμεη.
Παξαδείγκαηα νξακάησλ θάπνησλ Γήκσλ
Βάθρν (Växjö - νπεδία):
«Σην Βάθρν, νξακαηηδόκαζηε νη δωέο θαη ν πξάμεηο καο λα ζπληειέζνπλ ζηελ αηεηθόξν αλάπηπμε
όπνπ ε θαηαλάιωζε θαη ε παξαγωγή καο ζα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο θαη κεδεληθήο ξύπαλζεο»
Καη «Τν όξακα καο είλαη ην Βάθρν λα εμειηρζεί ζε έλαλ Γήκν όπνπ είλαη εύθνιν θαη επεξγεηηθό λα
δεηο κηα δωή ρωξίο νξπθηά θαύζηκα.»
Λσδάλλε (Διβεηία):
«Τν όξακά καο γηα ην 2050 είλαη ε κείωζε ηωλ εθπνκπώλ CO2 θαηά 50% ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
Γήκνπ»
6.2 Καζνξηζκόο ζθνπώλ θαη ζηόρσλ
Μφιηο δηακνξθσζεί ην φξακα είλαη αλαγθαία ε εξκελεία ηνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη
ζηφρσλ, ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν Ο.Σ.Α. πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Οη ελ ιφγσ
ζθνπνί θαη ζηφρνη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ επηιερζεί ζηε βαζηθή
αλαζθφπεζε (βι. Κεθ. 5.2).
Απηνί νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αθξσλπκίνπ
SMART: πγθεθξηκέλνη, Μεηξήζηκνη, Δθηθηνί, Ρεαιηζηηθνί θαη Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη. Ζ έλλνηα ησλ
ζηφρσλ SMART έγηλε γλσζηή ηε δεθαεηία ηνπ 1980 σο έλλνηα απνδνηηθήο δηαρείξηζεο.
Γηα λα θαζνξίζεηε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο κε φξνπο SMART, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε
ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα:

34/168

1. πγθεθξηκέλνη (μεθάζαξνη, ζηνρεπκέλνη, ιεπηνκεξείο θαη ρεηξνπηαζηνί) – δηεξσηεζείηε: Ση
πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε; Γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ; Πνηνο ζα αλαιάβεη ηη; Πφηε πξέπεη λα είλαη
έηνηκν; Πψο ζα ην θάλνπκε;
2. Μεηξήζηκνη (kWh, ρξφλνο, θφζηνο, %, θηι.) – δηεξσηεζείηε: Πψο ζα μέξνπκε φηη ν ζηφρνο
επεηεχρζε; Πφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο;
3. Δθηθηνί (επηηεχμηκνη, πινπνηήζηκνη) – δηεξσηεζείηε: Δίλαη απηφ πηζαλφ; Μπνξνχκε λα ην
πξαγκαηνπνηήζνπκε κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην; Γλσξίδνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ; Έρεη απηφ πξαγκαηνπνηεζεί (επηηπρψο) ζην παξειζφλ;
4. Ρεαιηζηηθνί (ζην πιαίζην ησλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ) – δηεξσηεζείηε: Γηαζέηνπκε επί
ηνπ παξφληνο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ; Δάλ φρη, κπνξνχκε λα
δηαζθαιίζνπκε επηπιένλ πφξνπο; Υξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ,
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα λα ην θαηαζηήζνπκε εθηθηφ;
5. Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη (θαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή ρξνλνδηάγξακκα) – δηεξσηεζείηε: Πφηε ζα
νινθιεξσζεί ν ζηφρνο; Ζ πξνζεζκία είλαη ζαθήο; Σν ρξνλνδηάγξακκα είλαη εθηθηφ θαη ξεαιηζηηθφ;
6.3 Παξαδείγκαηα ζηόρσλ SMART17
Σχπνο εξγαιείνπ

Παξαδείγκαηα ζηφρσλ SMART

Πξφηππν ελεξγεηαθήο
απφδνζεο

S. Δζηηάζηε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή νκάδα πξντφλησλ
M. Υαξαθηεξηζηηθά απνδφζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ/θαζνξίδνπλ ηε γξακκή βάζεο
A. Πξφηππα απφδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαιχηεξν δηαζέζηκν πξντφλ
ζηελ αγνξά θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηαθηηθά
R. Σν θαιχηεξν δηαζέζηκν πξντφλ γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ νκάδα ζηφρνπ
T. Πξνζδηνξίζηε ηελ πεξίνδν εθπιήξσζεο ηνπ ζηφρνπ

Πξφγξακκα
επηδφηεζεο

S. Δπηθεληξσζείηε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
ηερλνινγίεο
M. Πνζνηηθνπνηήζηε ηνπο ζηφρνπο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο / θαζνξίζηε ηε
γξακκή βάζεο
Α. Πεξηνξίζηε ηελ θαηξνζθνπία
R. Πξνζαξηήζηε ηνλ ζηφρν εμνηθνλφκεζεο ζην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ
T. Πξνζαξηήζηε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ πεξίνδν εθπιήξσζεο ηνπ
ζηφρνπ

(Πξναηξεηηθά)
Δλεξγεηαθφο έιεγρνο

S. Δπηθεληξσζείηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρνπ
2

M. Πνζνηηθνπνηήζηε ηνλ φγθν ηνπ επηδησθφκελνπ ειέγρνπ (m , αξηζκφο
εηαηξεηψλ, % ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο θηι.) / θαζνξίζηε ηε γξακκή βάζεο
Α. Δλζαξξχλεηε ηελ εθαξκνγή πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, π.ρ. πξνζθέξνληαο
νηθνλνκηθά θίλεηξα
R. Γηαζθαιίζηε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε αξκφδηνπο επηζεσξεηέο κε
θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ θίλεηξσλ γηα ηε δηεμαγσγή
ησλ επηζεσξήζεσλ
T. πλδέζηε ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν κε ηελ πεξίνδν εθπιήξσζεο ηνπ
ζηφρνπ

Πξαθηηθά, έλαο πηζαλφο ζηφρνο SMART ζα κπνξνχζε λα είλαη: «15% ησλ νηθεκάησλ ζα
ειεγρζνχλ θαηά ην δηάζηεκα 1/1/2010 έσο 31/12/2012». ηε ζπλέρεηα, είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ
φξσλ SMART. Γηα παξάδεηγκα, ε απάληεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη:
17

http://www.aid-ee.org/documents/SummaryreportFinal.PDF - Απρίλιοσ 2007
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«Δίλαη σγθεθρηκέλος δηόηη νη δξαζηεξηόηεηέο καο (ελεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο) θαη νη νκάδεο
ζηόρνπ (θαηνηθίεο) είλαη ζαθώο θαζνξηζκέλα. Δίλαη Μεηρήζηκος δηόηη είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνο (15%)
θαη επηπιένλ δηαζέηνπκε έλα ζύζηεκα ώζηε λα γλωξίδνπκε ηνλ αξηζκό ηωλ επηζεωξήζεωλ πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί. Δίλαη Εθηθηός, δηόηη ππάξρεη έλα ζύζηεκα νηθνλνκηθώλ θηλήηξωλ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
απόδνζε δαπαλώλ θαη επηπιένλ πξόθεηηαη λα νξγαλώζνπκε επηθνηλωληαθή εθζηξαηεία ζρεηηθά κε ηνπο
ειέγρνπο. Δίλαη Ρεαιηζηηθός δηόηη έρνπκε εθπαηδεύζεη 25 εμεηδηθεπκέλνπο επηζεωξεηέο, θαη έρνπκε
εμαθξηβώζεη όηη ν αξηζκόο απηόο είλαη επαξθήο. Δίλαη Χροληθά προζδηορηζκέλος δηόηη ην
ρξνλνδηάγξακκα είλαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν (από 1/1/2010 έωο 31/12/2012).»
Μερηθές σκβοσιές
 Απνθχγεηε λα ζέζεηε σο ζηφρν «ηελ επαηζζεηνπνίεζε». Δίλαη πνιχ κεγάινο, πνιχ αφξηζηνο
θαη δχζθνια κεηξήζηκνο.
 Πξνζζέζηε ζηνπο ζηφρνπο ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
 Να είλαη θαηαλνεηνί – έηζη ψζηε φινη λα γλσξίδνπλ ηη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ.
 Να είλαη θηιφδνμνη – έηζη ψζηε φινη λα έρνπλ θάηη γηα ην νπνίν πξέπεη λα
αγσληζηνχλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ.
 Καζνξίζηε ζαθείο ζηφρνπο έσο ην 2020 γηα φινπο ηνπο ππφ κειέηε ηνκείο θαη νξίζηε
κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο (γηα παξάδεηγκα, ηνπιάρηζηνλ αλά 4 ρξφληα)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
i)

Ζ ηζηνζειίδα «practice of leadership» παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ηφρσλ SMART:
http://www.thepracticeofleadership.net/2006/03/11/setting-smart-objectives/
http://www.thepracticeofleadership.net/2006/10/15/10-steps-to-setting-smart-objectives/

ii)

Σν Δπξσπατθό Γίθηπν Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (The European Sustainable Development)
δεκνζηεύεη κηα κειέηε πάλσ ζηνπο ηφρνπο θαη Γείθηεο ηεο Aεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε
(SMART):
www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=7
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΑΔ
Ο ππξήλαο ηνπ ΓΑΔ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
φπσο απηνί έρνπλ ήδε νξηζηεί (βι. θεθάιαην 6).
Ζ επεμεξγαζία ηνπ ΓΑΔ απνηειεί κφλν έλα βήκα ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη δελ πξέπεη λα
ζεσξεζεί απηνζθνπφο, αιιά εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη:


Σε ζθηαγξάθεζε ηνπ πψο ζα θαίλεηαη ζην κέιινλ ν Γήκνο απφ πιεπξάο ελέξγεηαο, θιηκαηηθήο
πνιηηηθήο θαη θηλεηηθφηεηαο (ην φξακα)



Σελ επηθνηλσλία ηνπ ζρεδίνπ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ



Σε «κεηάθξαζε» ηνπ νξάκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ηνλ θαζνξηζκφ πξνζεζκηψλ θαη
ηε δηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ
πξνζεζκηψλ



Σελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη
παξαθνινχζεζεο
Ζ δεκηνπξγία επξείαο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο γηα ην ΓΑΔ είλαη επηζπκεηή, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε θαη ζηαζεξφηεηά ηνπ ζρεδίνπ, αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο
ζηελ πνιηηηθή εγεζία. Απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπδεηήζεσλ ζε αλψηαην επίπεδν ψζηε λα
ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη νη πνιηηηθέο νκάδεο ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ.
Δπίζεο, ππελζπκίδεηαη φηη ην έξγν δελ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε θαη ηελ επίζεκε έγθξηζε
ηνπ ΓΑΔ. Αληηζέησο, απηή ε ζηηγκή ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ απαξρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ. Γηα απηφ, έλα ζαθέο θαη
θαιά δνκεκέλν ΓΑΔ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. φιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά
ζρεδηαζκέλεο θαη ζσζηά δηαηππσκέλεο, κε ρξνλνδηαγξάκκαηα, πξνυπνινγηζκφ, πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, αξκνδηφηεηεο, θ.η.ι.).
Οξηζκέλα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ (ην θεθάιαην 8 ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηηο πνιηηηθέο,
θαζψο θαη ην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ νδεγνχ) ζαο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ επηινγή θαη
αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα ην ΓΑΔ ζαο. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ πνιηηηθψλ
θαη ησλ κέηξσλ εμαξηάηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θάζε Ο.Σ.Α.. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θαζνξηζκφο
κέηξσλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (βι. θεθάιαην 5).
Αθνινπζεί θαηάινγνο κε πξνηεηλφκελα βήκαηα γηα ηε ζχληαμε ελφο επηηπρεκέλνπ ΓΑΔ:
 Γεκηνπξγία πξννπηηθήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
Πέξα απφ ηα βνεζήκαηα πάλσ ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ (βι.
θεθάιαην 8), κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (επηηπρεκέλα
παξαδείγκαηα), πνπ έρνπλ απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε αλάινγν πιαίζην γηα ηελ
επίηεπμε παξφκνησλ ζηφρσλ κε απηνχο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Γήκν, κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ
νη πιένλ θαηάιιειεο δξάζεηο θαη κέηξα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε έληαμε ζε έλα δίθηπν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα
παίμεη αξθεηά βνεζεηηθφ ξφιν.
 Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγή βαζηθψλ δξάζεσλ θαη κέηξσλ
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ. Ζ αλάιεςε φισλ ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ ηνπ θαηαιφγνπ ζπρλά μεπεξλά ηηο ηξέρνπζεο
δπλαηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α., απφ πιεπξάο θφζηνπο, δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο έξγνπ θιπ. Δπηπιένλ,
θάπνηεο απφ απηέο κπνξεί λα είλαη αιιειναπνθιεηφκελεο. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε
θαηάιιειε επηινγή δξάζεσλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. ε απηφ ην ζηάδην απαηηείηαη κηα
πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ: πνην είλαη ην θφζηνο θαη πνηα ηα νθέιε απφ θαζεκία
απφ απηέο (αθφκε θαη κε πνηνηηθνχο φξνπο).
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζηελ επηινγή κέηξσλ, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηα πηζαλά κέηξα
βάζεη ζπνπδαηφηεηαο ζε έλαλ πίλαθα πνπ ζπλνςίδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δξάζεο: ηε
δηάξθεηα, ην επίπεδν απαηηνχκελσλ πφξσλ, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηνπο ζπλαθείο θίλδπλνη,
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θιπ. Οη δξάζεηο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε βξαρππξφζεζκεο δξάζεηο (3-5 έηε) θαη
καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο (έσο ην 2020).
18

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο εηδηθέο κέζνδνη επηινγήο πξνηεξαηνηήησλ . Με απινχο φξνπο, πξέπεη:


λα νξηζηνχλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ επηινγή ησλ κέηξσλ (απαηηνχκελεο
επελδχζεηο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νθέιε γηα ηελ απαζρφιεζε, βειηίσζε πνηφηεηαο αέξα,
ζπλάθεηα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ο.Σ.Α., πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή…)



λα απνθαζηζηεί ν βαζκφο βαξχηεηαο πνπ ζα δνζεί ζε θάζε θξηηήξην



λα αμηνινγεζεί θάζε θξηηήξην, θαη θάζε κέηξν μερσξηζηά, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα
«βαζκνινγία» γηα θάζε κέηξν.



Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, ε δνθηκή κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζην πιαίζην δηαθφξσλ ζελαξίσλ ψζηε
λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα κέηξα εθείλα ησλ νπνίσλ ε επηηπρήο έθβαζε δελ είλαη εμαξηψκελε απφ
ζελάξηα (βι. θεθάιαην 5).

Ζ αμηνιφγεζε απηή απνηειεί κηα ηερληθή δνθηκή, αιιά αλακθηζβήηεηα εκπεξηέρεη θαη κηα
πνιηηηθή δηάζηαζε, ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο βαξχηεηάο ηνπο. Ωο εθ
ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί πξνζεθηηθά, θαη λα βαζίδεηαη ζηε ζρεηηθή γλψκε εκπεηξνγλσκφλσλ θαη
ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. Ζ αλαθνξά ζε δηάθνξα ζελάξηα κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε (βι. θεθάιαην 5).
 Αλάιπζε θηλδχλνπ19
Ζ επηινγή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη επίζεο λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή εθηίκεζε
ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπνληαη
ζεκαληηθέο επελδχζεηο): πνηεο είλαη νη πηζαλφηεηεο κηα δξάζε λα απνηχρεη ή λα κελ απνθέξεη ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα; Πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ζηνπο ζηφρνπο; Πνηα πηζαλά δηνξζσηηθά
κέηξα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ;
Μπνξεί λα πθίζηαληαη θίλδπλνη δηαθνξεηηθήο θχζεσο:


Κίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ην έξγν: ππεξβάζεηο θφζηνπο θαη ρξφλνπ, θαθή δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ,
ζπκβαηηθέο δηαθνξέο, θαζπζηέξεζε ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, θαθή
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ ηνπ έξγνπ…



Κίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο: αλεπαξθήο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
έξγνπ, θαζπζηέξεζε ζηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο
λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, έιιεηςε ειέγρνπ ηνπ έξγνπ, δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο.



Σερληθνί θίλδπλνη: αλεπάξθεηεο ζην ζρεδηαζκφ ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηερληθέο βιάβεο,
ρακειφηεξε απφ ην αλακελφκελν απφδνζε, πςειφηεξν απφ ην αλακελφκελν θφζηνο
ιεηηνπξγίαο.



Κίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηνλ αλάδνρν έξγνπ: αλεπαξθείο εθηηκήζεηο, νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο,
θαζπζηεξήζεηο, έιιεηςε εκπεηξίαο, θαθή δηαρείξηζε, δπζθνιίεο ειέγρνπ δηνξηζκέλσλ
ππεξγνιάβσλ, θαθή επηθνηλσλία κε άιινπο ζπκβαιιφκελνπο ζην έξγν.



Κίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αγνξά: αχμεζε ησλ κηζζψλ, ειιείςεηο ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ,
πιεζσξηζκφο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, ειιείςεηο ζε πιηθά ή ζε εμνπιηζκφ, θαη δηαθπκάλζεηο
ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ελέξγεηαο.

Οη θίλδπλνη κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο.
Σέινο, νη ελαπνκείλαληεο θίλδπλνη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη είηε λα γίλνπλ δεθηνί ή λα
απνξξηθζνχλ.
 Καζνξηζκφο
ρξνλνδηαγξακκάησλ,
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θάζε δξάζεο.

ζαθψλ

αξκνδηνηήησλ,

πξνυπνινγηζκνχ

θαη
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Βλ. Ραράδειγμα http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_6_-_Priorities.pdf
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ κινδφνουσ και τθ διαχείριςθ του ζργου διατίκενται ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Θ ενθμζρω ςθ
πάνω ςτθ διαχείριςθ κινδφνων είναι βαςιςμζνθ ςτθ διατριβι «Ο ρόλοσ των ςυμπράξεων του δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα για τθ διαχείριςθ
των κινδφνων ςτο τομζα δθμόςιων ζργων ςτο Χονγκ Κονγκ» ΔΛΕΚΝΕΣ ΑΧΕΛΟ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΟΥ 24 (2006) 587 – 594 ("Role of publicprivate partnerships to manage risks in the public sector project in Hong Kong" INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 24
(2006) 587-594).
19
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Αθνχ γίλεη ε επηινγή ησλ δξάζεσλ, είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπο ψζηε απηέο λα
γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα θάζε δξάζε νξίζηε:


ην ρξνλνδηάγξακκα (εκεξνκελία έλαξμεο – εκεξνκελία ιήμεο)



ην πξφζσπν / ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε



ηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο: δεδνκέλνπ φηη νη δεκνηηθνί πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, ππάξρεη
πάληα αληαγσληζκφο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Ωο εθ
ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ
πεγψλ αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ (βι. θεθάιαην 9).



ηνπο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο: πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ πξνο ζπιινγή
ψζηε λα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δξάζεο.
Καζνξίζηε πψο θαη απφ πνηνλ ζα ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα θαη πνηνο ζα ηα ζπληάμεη. Γείηε ην
θεθάιαην 11 γηα έλα θαηάινγν πηζαλψλ δεηθηψλ.

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο, νη ζχλζεηεο δξάζεηο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε απιά
βήκαηα κε ηελ θαζεκία λα έρεη ην δηθφ ηεο ρξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφ, αξκφδην πξφζσπν, θιπ.
 χληαμε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
ε απηφ ην ζηάδην, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ΓΑΔ. ην θεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη έλαο πξνηεηλφκελνο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ.
 Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
Ζ επίζεκε έγθξηζε ηνπ ΓΑΔ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνηειεί κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε ηνπ
πκθψλνπ. Δπηπιένλ, ν Γήκνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ζηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ θαη λα δεζκεπηεί, φπνηε απηφ θαηαζηεί δπλαηφ, σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα επφκελα 3-5 έηε.
 Αλαζθφπεζε ηνπ ΓΑΔ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΑΔ θαη ε πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ φζνλ αθνξά ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο / CO2 ρξεηάδεηαη ζπλερή παξαθνινχζεζε, θαη ηειηθέο δηνξζψζεηο. Ζ ηαθηηθή
παξαθνινχζεζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ επαξθείο πξνζαξκνγέο θαζηζηά δπλαηή ηελ έλαξμε ελφο
θχθινπ ζπλερνχο βειηίσζεο. Ζ αξρή ηνπ βξφρνπ (loop principle) ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο είλαη: ρέδην,
Γξάζε, Έιεγρνο, Πξάμε. Δίλαη κείδνλνο ζεκαζίαο λα αλαθέξεηαη ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ ζηελ πνιηηηθή
εγεζία. Μηα αλαζεψξεζε ηνπ ΓΑΔ, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα θάζε δεχηεξν έηνο,
θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο πινπνίεζεο (ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ
πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
i)

To ΚΚΔξ έρεη δεκνζηεχζεη κηα αλαζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΑΔ:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/CoM/Methodologies_and_tools_for_the_development_o
f_SEAP.pdf
ii) Ζ πκκαρία θαηά ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο έρεη αλαπηχμεη κηα «χλνςε κέηξσλ» ζπκβάιινληαο
ζηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα ζεηξά κέηξσλ ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο επηδεηθλχνπλ
ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα απνθαζίζνπλ ην επίπεδν θηινδνμίαο (πνπ ζα ζπκβάιεη ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ δεηθηψλ απφδνζεο) γηα θάζε ηνκέα:
http://www.climatecompass.net/fileadmin/cc/dokumente/Compendium/CC_compendium_of_measures_en.pdf
Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο κε βάζε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ρέδην Γξάζεο:
http://www.climate-compass.net/_cases.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΔΦΑΡΜΟΗΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΑΔ Α
Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ αθνξά ηε δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε νπνία εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Σ.Α.. Σν παξφλ θεθάιαην παξέρεη πξνηάζεηο θαη παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ θαη
κέηξσλ πνπ ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα πηνζεηήζεη πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηνπ ζηφρνπο ηνπ ΓΑΔ.
Δπηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο «πνιηηηθήο» πνπ γεληθά ζα απνθέξνπλ εμνηθνλφκεζε CO2 /ελέξγεηαο
καθξνπξφζεζκα, π.ρ. κέζσ επηδνηήζεσλ, θαλνληζκψλ, εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο.
H βαζηθή αλαζθφπεζε (θεθάιαην 5), θαη ζπγθεθξηκέλα ε γλψζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δηάθνξσλ
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 ζα βνεζήζεη ηνλ Γήκν λα πξνζδηνξίζεη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη λα επηιέμεη αλάινγα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο CO2. Γεδνκέλνπ
φηη ην κεξίδην εθπνκπψλ αλά ηνκέα είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε Γήκν, αθνινπζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά
παξαδείγκαηα. .

Πεγή: πιεξνθνξίεο πξνεξρόκελεο από εθηηκήζεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ην θιίκα ηνπ Ακβνύξγνπ, ηνπ Γνπβιίλνπ
θαη ηεο Γθξελόκπι

Οη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ζε ηνπηθφ επίπεδν
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, γηα παξάδεηγκα:


Αλάινγα κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη (νηθηαθφο, βηνκεραλία, κεηαθνξέο θηι.)



Δάλ απεπζχλνληαη ή φρη ζηελ ίδηα ηελ ηνπηθή δηνίθεζε



Αλάινγα κε ην είδνο εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (νηθνλνκηθή ζηήξημε, ξχζκηζε,
επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε, έξγν επίδεημεο θηι.)



Αλάινγα κε ην είδνο ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηξφπνπο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη
παξαγσγήο: ελεξγεηαθή απφδνζε ζπζθεπψλ, θηίξηα, απηνθίλεηα θηι., πην νξζνινγηθή
ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ζβήζηκν ησλ θψησλ, αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ),
θαζαξφηεξε ελέξγεηα (π.ρ. ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, βηνθαχζηκα).
Σν θεθάιαην απηφ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
βαζηθνχο ηνκείο ζηφρνπ ηνπ πκθψλνπ: θηίξηα θαη κεηαθνξέο, ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο θαη ΖΘ, θαη θαιχπηεη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο δξάζεο: ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ,
δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο, θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).
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ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
1. Μηα κειέηε ε νπνία εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΓΓ Μεηαθνξψλ θαη
Δλέξγεηαο) θαη ζπληνλίζηεθε απφ ην Ίδξπκα Έξεπλαο Φξάνπλρνθεξ (Fraunhofer-Institut) παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_final_report.pdf
2. Σν ζρέδην «Άκεζε Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα (AIDEE project) παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πνιηηηθψλ:
http://www.aid-ee.org/documents/000Guidelinesforthemonitoringevaluationanddesign.PDF
3. Σν ζρέδην «Άκεζε Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα (AIDEE project) επίζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ
πθηζηάκελσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη πηζαλέο πνιηηηθέο «θαιήο πξαθηηθήο».
http://www.aid-ee.org/documents/WP5_AID-EE_Final_000.pdf
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8.1 Κηηξηαθόο ηνκέαο
Σα θηίξηα επζχλνληαη γηα ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ζπρλά απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε πεγή εθπνκπήο
CO2 ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Δπνκέλσο, ε εμεχξεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηνλ ηνκέα απηφ θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο.
Οη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα θηίξηα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ
θηηξίσλ, ηε ρξήζε ηνπο, ηελ ειηθία, ηελ ηνπνζεζία, ηελ θπξηφηεηα (ηδησηηθή/δεκφζηα…), θαη εάλ
πξφθεηηαη γηα θηίξην ζε ζηάδην θαηαζθεπήο ή πθηζηάκελν θηίξην. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηαηεξεηέα θηίξηα
κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν, νπφηε νη επηινγέο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο.
Οη βαζηθέο ελεξγεηαθέο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ είλαη: ε δηαηήξεζε απνδεθηψλ κηθξνθιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο (ζέξκαλζε, ςχμε, εμαεξηζκφο, έιεγρνο ηεο πγξαζίαο), ν
θσηηζκφο, ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ην καγείξεκα, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νη αλειθπζηήξεο.
Αθνινπζνχλ νη βαζηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ
θηηξίσλ:


Απφδνζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ (ζεξκηθή κφλσζε, ζηεγαλφηεηα, επηθάλεηα θαη
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πάιηλσλ επηθαλεηψλ…)



πκπεξηθνξά (πσο ρξεζηκνπνηνχκε ηα θηίξηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο)



Απφδνζε ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ



Πνηφηεηα ησλ θαλνληζκψλ θαη δηαηήξεζε ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κπνξνχλ νη ηερληθέο
εγθαηαζηάζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ
απφδνζή ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή ρξήζε ηνπο;)



Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ ηνλ ρεηκψλα θαη κείσζήο ηνπο ην θαινθαίξη
(θαηάιιειε ζηξαηεγηθή άλεζεο ζεξηλήο πεξηφδνπ)



Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ



Απνδνηηθφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ θσηηζκνχ

Ζ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο δελ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο, αιιά ζα δηαζθαιίζεη φηη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θηίξην έρεη ρακειφηεξεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
ηελ παξνχζα ελφηεηα, αξρηθά αλαθέξνληαη πξνηάζεηο κε εθαξκνγή ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα
ζπλνιηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην Μέξνο III ηνπ νδεγνχ, παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο: λέα θηίξηα, πθηζηάκελα θηίξηα, δεκφζηα θηίξηα, δηαηεξεηέα θηίξηα…
Δπηπιένλ, ζην Μέξνο III ηνπ νδεγνχ πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ.
Ζ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ (2002/91/ΔΚ) απνηειεί
βαζηθφ ξπζκηζηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζθνπφ έρεη λα εληζρχζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξηαθνχ
ηνκέα. Πξνηείλνπκε ζηνπο Ο.Σ.Α. λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηε
ρψξα ηνπο, θαη λα επσθειεζνχλ ζην κέγηζην γηα ηε βειηίσζε ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ (γηα
παξάδεηγκα νη Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξφηππα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε
εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο απαηηήζεηο απφ
απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν –παξνπζίαζε παξαθάησ). Βι. Παξάξηεκα
III.
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Αθνινπζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνιηηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν,
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα
θηίξηα:
Καλνληζκνί γηα λέα/αλαθαηληδφκελα θηίξηα:
 Τηνζεηήζηε απζηεξφηεξα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε
εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, εηδηθά εάλ απηά δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά. Αλάινγα κε ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην, νη Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά ζηηο αξρέο θαη
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Σα εληαία πξφηππα ελεξγεηαθήο
απφδνζεο αθήλνπλ πνιιέο επηινγέο αλνηρηέο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο θηηξίσλ λα επηιέμνπλ πσο ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Καη‘ αξρήλ, νη αξρηηέθηνλεο θαη φζνη ζρεδηάδνπλ
θηίξηα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηά ηα πξφηππα θαζψο ηζρχνπλ γηα νιφθιεξε ηελ
εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή επηθξάηεηα. Γεληθά, νη επηινγέο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
είλαη ιηγφηεξεο γηα ηα αλαθαηληδφκελα απφ φηη γηα ηα λέα θηίξηα· πλεπψο, νη απαηηήζεηο είλαη
γεληθά ιηγφηεξν απζηεξέο θαη ηειηθά κπνξεί λα πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηα θηηξηαθά
ραξαθηεξηζηηθά.
 Τηνζεηείζηε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δνκηθψλ πιηθψλ (ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπ θειχθνπο θαη ησλ
παξαζχξσλ, απνδνηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, θηι.) Ζ επηινγή απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη
εχθνια θαηαλνεηή, θαη εγγπάηαη ηελ ειάρηζηε απφδνζε ησλ πιηθψλ, αθφκα θη εάλ ε ζπλνιηθή
απφδνζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί.
 Απαηηήζηε ηελ έληαμε ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο (ζπζθεπέο ζθίαζεο, χπαξμε κεηξεηψλ θαηαγξαθήο ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο, ζπζθεπέο κεραληθνχ εμαεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο). Απηφ κπνξεί λα
πάξεη ηε κνξθή κηαο γεληθήο αξρήο ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα λέα θηίξηα ή θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα θηηξηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. απαηηήζηε ζπζθεπέο ζθίαζεο ζηα
θηίξηα πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο παιηθέο επηθάλεηεο κε θαηεχζπλζε ηνλ Νφην).
 Απαηηήζηε πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα παξαγσγήο/ρξήζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα
ζηα δεκφζηα θηίξηα.
 Τηνζεηήζηε πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα εξγαζίεο αλαθαίληζεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε
ηελ εζληθή/πεξηθεξεηαθή λνκνζεζία δελ απνηεινχλ «ξηδηθή αλαθαίληζε» θαη γηα ηα νπνία δελ
εθαξκφδνληαη πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
πκκφξθσζε σο πξνο ηνπο θαλνληζκνχο:
 Γηαζθαιίζηε φηη ηα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο γίλνληαη ζεβαζηά ζηελ πξάμε θαη εάλ
ρξεηαζηεί επηβάιεηε πξφζηηκα. πλίζηαηαη ε πηνζέηεζε ηφζν ησλ «γξαπηψλ» φζν θαη ησλ
«επηηφπησλ» επαιεζεχζεσλ. Ζ παξνπζία ελφο εθπξνζψπνπ ηεο αξρήο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ/ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο, ζα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε
ηνπηθή αξρή ιακβάλεη ηνπο θαλνληζκνχο ζνβαξά ππφςε θαη ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ
πξαθηηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Οηθνλνκηθά θίλεηξα θαη δαλεηζκφο
 Ο Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψζεη ηνπο κεραληζκνχο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ
ππάξρνπλ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε επηπιένλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη
ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ (π.ρ. ην θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα είλαη
αλάινγν ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζε έλα ειάρηζην φξην ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ππνινγηζκέλε
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα εζληθά/πεξηθεξεηαθά πξφηππα θαη ην βαζκφ απφδνζεο πνπ ηειηθά
επηηεχρζεθε), ή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, ηηο
νπνίεο ν Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηα λέα θηίξηα, ιακβάλνληαο
ππ‘ φςηλ ην δηθφ ηνπ πιαίζην θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο (ζεξκηθή κφλσζε, ΑΠΔ, …). Ζ
ηειεπηαία επηινγή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα αλαθαηληδφκελα θηίξηα, ζηα νπνία ν αθξηβήο
ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη γεληθά πην δχζθνινο απφ φηη γηα ηα
λέα θηίξηα. Ηδαληθά, ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη (έλα κέξνο) ηεο δηαθνξάο
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο κίαο «ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο» θαη κίαο θαηαζθεπήο/ αλαθαίληζεο πνπ
ζεσξείηαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή.
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 Δπηπξφζζεηα, ν Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ αγνξά
ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ (ελεξγεηαθά απνδνηηθνί ιακπηήξεο, ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ζπζθεπέο, …)
 Παξά ην γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, νη επελδπηέο (είηε πνιίηεο, ηδησηηθέο εηαηξίεο, θηι)
εμαθνινπζνχλ λα πξέπεη λα θαηαβάινπλ πξνθαηαβνιηθέο πιεξσκέο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα απνθηήζεη δεζκνχο κε ηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο θαη
ηνπο ηνπηθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ρακειφηνθα
δάλεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ή ηηο ΑΠΔ.
εκεηψζεηο:
Αθφκα θαη εάλ ηα θνλδχιηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν Ο.Σ.Α. γηα ηέηνηεο επηδνηήζεηο δελ είλαη
ηεξάζηηα, ζα κπνξνχζαλ παξ‘ φια απηά λα θάλνπλ ηε δηαθνξά φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ησλ
πνιηηψλ: κε ηελ θαηάιιειε επηθνηλσλία, ηέηνηεο επηδνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο
κηα μεθάζαξε έλδεημε φηη ν Ο.Σ.Α. είλαη πξφζπκνο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο
ελεξγεηαθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη λα ζηεξίμεη ηνπο πνιίηεο ηνπ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
εκεηψζαηε φηη νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο νξίδνπλ ην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν ηα Κξάηε-Μέιε κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε:
 Δλεκεξψζηε ηνπο αξκφδηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (αξρηηέθηνλεο, εξγνιάβνη νηθνδνκψλ,
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, πνιίηεο…) γηα ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ελεξγεηαθήο απφδνζεο
θηηξίσλ, θαη πξνζθέξεηέ ηνπο κεξηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα (ε εμνηθνλφκεζε κέζσ ελεξγεηαθψλ
ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα, φπσο θαη ηα νθέιε φζνλ αθνξά ηελ άλεζε, ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θηι…).
 Δλεκεξψζηε ην επξχ θνηλφ θαη ηνπο θχξηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηε
ζπνπδαηφηεηα θαη ηα νθέιε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επλνεί ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2.
 Δπηδηψμηε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ εηαηξεηψλ: ελδέρεηαη λα έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζε
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
αλαλεψζηκε ελέξγεηα
 Πιεξνθνξείζηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο: πνπ
κπνξνχλ λα βξεζνχλ πιεξνθνξίεο, πνηα είλαη ηα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο, πνηνο κπνξεί λα
πξνζθέξεη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο, πνην ην θφζηνο, πσο κπνξνχλ ηα λνηθνθπξηά λα θάλνπλ
ζσζηή δηαρείξηζε απφ κφλα ηνπο, πνηα είλαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία, πνηνη είλαη νη ηνπηθνί
αξκφδηνη αξρηηέθηνλεο θαη επηρεηξεκαηίεο, πνηα είλαη ηα ηνπηθά ζεκεία πψιεζεο ησλ
απαξαίηεησλ πιηθψλ, πνηεο είλαη νη δηαζέζηκεο επηδνηήζεηο,…; Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα
απφ εκεξίδεο, θπιιάδηα, πχιε πιεξνθφξεζεο, θέληξν πιεξνθνξηψλ, γξαθείν ππνζηήξημεο
θηι…
 Οξγαλψζηε εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο, ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο: ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο
ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Θα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί
εηδηθή θαηάξηηζε πνπ λα θαιχπηεη ηα βαζηθά δεηήκαηα (βαζηθέο αξρέο ζεξκνδπλακηθήο γηα ηα
θηίξηα, πψο λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά επηκέξνπο κνλσηηθά πιηθά κεγάινπ πάρνπο) ή πην εηδηθά
δεηήκαηα ηα νπνία ζπρλά παξακεινχληαη (ζεξκνγέθπξεο, αεξνζηεγαλφηεηα, ηερληθέο θπζηθήο
ςχμεο, θηι).
 Βεβαησζείηε φηη νη ελνηθηαζηέο, νη ηδηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο λέσλ θαη αλαθαηληδφκελσλ θηηξίσλ
έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ: ηη θαζηζηά ην θηίξην απηφ ελεξγεηαθά
απνδνηηθφ, πνηνο είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε άλεζε θαη λα κεησζεί ε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο. ιεο νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη λα αλαηεζνχλ ζε ηερληθνχο θαη εηαηξίεο
ζπληήξεζεο.
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Πξνψζεζε επηηπρψλ απνηειεζκάησλ
Δλζαξξχλεηε ηελ θαηαζθεπή απνδνηηθψλ θηηξίσλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο: θηίξηα πνπ θαιχπηνπλ
ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νξαηά κε κηα
επηγξαθή, εκέξεο ειεχζεξεο επίζθεςεο, κηα έθζεζε ζην δεκαξρείν, κηα επίζεκε ηειεηή,
ζήκαλζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Σ.Α., θηι. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ην νπνίν
απνηειεί απαίηεζε ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ (βι. παξαπάλσ), ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ ηνλ ζθνπφ (π.ρ. ν Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα νξγαλψζεη
έλαλ δηαγσληζκφ γηα ηα πξψηα θηίξηα «ελεξγεηαθήο θιάζεο Α» πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηνλ
Γήκν). Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια πξφηππα (πξφηππν «παζεηηθνχ
ζπηηηνχ», θηι).
Δπηδεηθηηθά Κηίξηα
Αλαδείμηε φηη ε θαηαζθεπή ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θηηξίσλ ή ε αλαθαίληζε κε πξφηππα πςειήο
ελεξγεηαθή απφδνζεο είλαη εθηθηή. Παξνπζηάζηε πσο κπνξεί απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Κάπνηα
πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηίξηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη αλνηρηά ζην θνηλφ θαη ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Γελ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα απνηειεί πςειήο
ηερλνινγίαο θηίξην – ζπρλά ηα πην απνδνηηθά είλαη ηα πην απιά: ην πξφβιεκα κε ηελ ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα είλαη φηη δελ είλαη πάληα αξθεηά νξαηή (ζθεθηείηε γηα παξάδεηγκα ηε κφλσζε
κεγάινπ πάρνπο). Ωζηφζν, αθνχγνληαο ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνπο θαηνίθνπο λα κηινχλ γηα ηελ
εκπεηξία ηνπο, ηνπο κεησκέλνπο ελεξγεηαθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ηελ απμεκέλε άλεζε θηι ζα
πξέπεη λα αμίδεη ηνλ θφπν. Οη επηζθέςεηο θαηά ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην απφ θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξίεο θαη αξρηηέθηνλεο γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
ρξήζηκεο θαη ελδηαθέξνπζεο.
Πξνψζεζε ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ
Οη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πνιηηηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο,
θαζψο επηηξέπνπλ γηα θάζε ππφ έιεγρν θηίξην ηνλ εληνπηζκφ ησλ βέιηηζησλ κέηξσλ πνπ
επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Δπνκέλσο, ν Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα
πξνσζήζεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο κέζσ ηεο θαηάιιειεο ελεκέξσζεο δηαζθαιίδνληαο ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ αξκφδησλ επηζεσξεηψλ (θαηάξηηζε …), ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ
επηζεσξήζεσλ … (βι. Μέξνο III ηνπ νδεγνχ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο
ελεξγεηαθνχο ειέγρνπο) .
Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο
πσο εμεγείηαη ζηελ εηδηθή ελφηεηα, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα
ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ αλαθαηλίζεσλ. Δπηπιένλ, κε ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηνλ «θαλνληζκφ», νη πνιενδνκηθνί
θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα κελ απνηξέπνπλ ηελ ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα θαη ηα έξγα ΑΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, καθξέο θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο
αδεηνδφηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζε ζηέγεο ήδε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ
απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλαθαίληζεο θηηξίσλ
Με ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ππνβνιήο ησλ θηηξίσλ ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθέο αλαθαηλίζεηο, νη
επηπηψζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εμηζνξξφπεζε CO2 ζα
απμεζνχλ. Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ κέηξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ηα
νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηα δάλεηα ή νη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ ελεξγεηαθά
απνδνηηθψλ αλαθαηλίζεσλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ απηφ ην απνηέιεζκα.
Δλεξγεηαθνί θφξνη
Οη πςειφηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο γεληθά απμάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ
ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε. Δάλ ν Ο.Σ.Α. έρεη ηε λνκηθή εμνπζία λα ην πξάμεη, κπνξεί λα
επηβάιιεη θφξνπο γηα ηελ ελέξγεηα. Ωζηφζν, νη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ ζα
πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά πξηλ ηε ιήςε κηαο ηέηνηαο απφθαζεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα επαξθέο επηθνηλσληαθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη
φηη νη πνιίηεο θαηαλννχλ κηα ηέηνηα πνιηηηθή θαη φηη ζπλαηλνχλ ζε απηή. Σν δήηεκα ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζηεί κε ηξφπν αξθεηά δηαθαλή
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(π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε ηακείνπ ζηήξημεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα
νηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο πνιηηψλ, θηι).
πληνληζκφο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη άιισλ επηπέδσλ εμνπζίαο
ε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν ππάξρεη κηα ζεηξά πνιηηηθψλ, κέζσλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ΑΠΔ. Πξνηείλνπκε, ν Ο.Σ.Α. λα έρεη
πιήξε γλψζε απηψλ, ψζηε λα απνθχγεη επαλαιήςεηο, θαη λα ιάβεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο
απφ πθηζηάκελεο πνιηηηθέο.
Κάπνηεο ζπζηάζεηο γηα ηα δεκφζηα θηίξηα:
Γηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ: έλαο Ο.Σ.Α. ζπρλά ειέγρεη έλα κεγάιν αξηζκφ θηηξίσλ.
πλεπψο, ζπληζηάηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κία ζπλνιηθή θαη
ελεξγεηαθά απνδνηηθή πνιηηηθή πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο πάλσ ζην
νπνίν ν Ο.Σ.Α. αζθεί έιεγρν. Σέηνηα ελδερφκελε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη:
 Ο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ αλήθνπλ /δηαρεηξίδνληαη/
ειέγρνληαη απφ ηνλ Ο.Σ.Α..
 Ζ ζπιινγή ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα θηίξηα απηά θαη ε δεκηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (βι. ελφηεηα 4.1.2 α, Μέξνο II ηνπ παξφληνο νδεγνχ)
 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ βάζεη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηφζν ζε απφιπηε αμία
φζν θαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, ή άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο φπσο: αξηζκφο καζεηψλ ζε
έλα ζρνιείν, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, αξηζκφο ρξεζηψλ ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ηηο πηζίλεο, θηι.
 Ο πξνζδηνξηζκφο θηηξίσλ ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ ηελ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη ε
επηινγή απηψλ γηα δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο
 Πξνεηνηκαζία ελφο ρεδίνπ Γξάζεο (κέξνο ηνπ ΓΑΔ) κε ζθνπφ ηε πξννδεπηηθή κείσζε
ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο
 Οξηζκνχ ελφο επηθεθαιήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ!
 Δπαιήζεπζε φηη νη δεζκεχζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνιάβσλ, φζνλ αθνξά ηελ
ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα πιεξνχληαη θαη επηβνιή θπξψζεσλ, εάλ δελ ζπκβαίλεη απηφ. Οη
επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θξίλνληαη ζθφπηκεο (π.ρ. ε
κφλσζε κεγάινπ πάρνπο πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια δελ ζα είλαη αξθεηά
απνδνηηθή).
 Αλαθχθισζε ηνπ πιενλάζκαηνο εζφδσλ: εάλ νη νηθνλνκηθέο αξρέο ηνπ Ο.Σ.Α. ην
επηηξέπνπλ, έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ απιά θαη ρακεινχ θφζηνπο κέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε κεγαιχηεξσλ επελδχζεσλ ζηελ
ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα (π.ρ. θεθάιαην θίλεζεο, γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, Βι.
θεθάιαην 9).
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Πνιηηηθά κέζα ζηε
δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α.
Καλνληζκνί ελεξγεηαθήο
απφδνζεο
Οηθνλνκηθά θίλεηξα θαη
δάλεηα
Δλεκέξσζε θαη
θαηάξηηζε
Πξνψζεζε επηηπρψλ
απνηειεζκάησλ
Κηίξηα επίδεημεο
Πξνψζεζε ελεξγεηαθψλ
επηζεσξήζεσλ
Πνιενδνκηθφο
ζρεδηαζκφο θαη
θαλνληζκνί
Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ
αλαθαίληζεο θηηξίσλ
Δλεξγεηαθνί θφξνη
πληνληζκφο κεηαμχ
πνιηηηθψλ θαη άιισλ
επηπέδσλ εμνπζίαο

Ηδησηηθά θηίξηα

Γεκόζηα Κηίξηα

Νέα

Αλαθαηληζκέλα

Τθηζηάκελα

Νέα

Αλαθαηληζκέλα

Τθηζηάκελα

X

X

-

+

+

-

X

X

+

+

+

-

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

+
-

X
X

X
X

+
-

-

X

X

-

X

X

X

+

-

X

+

-

+

X
+

+

+

X
+

+

X

X

X

X

X

X

X = πεξηζζφηεξν θαηάιιειε
+ = ζρεηηθά θαηάιιειε
- = ρακειή θαηαιιειφηεηα
Πίλαθαο: Καηαιιειφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θηηξίσλ
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8.2 ΜΔΣΑΦΟΡΔ20
Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 30% ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα απηνθίλεηα, ηα θνξηεγά θαη ηα ειαθξά νρήκαηα επζχλνληαη γηα ην 80%
ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξφζθαηα πηνζέηεζαλ ην «ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα»
21
COM(2009) 490 ηειηθφ . Σν ρέδην Γξάζεο πξνηείλεη είθνζη κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε βνήζεηα
ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ηελ αεηθφξν
αζηηθή θηλεηηθφηεηα.
Πξνηνχ ν Ο.Σ.Α. πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο,
ζπλίζηαηαη ηδηαίηεξα κηα αλάιπζε εηο βάζνο ηεο παξνχζαο ηνπηθήο θαηάζηαζεο. Σα ππάξρνληα κέζα
κεηαθνξάο θαη νη πηζαλέο (δηα)ζπλδέζεηο ή ζπλέξγεηεο κε άιια κέζα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα
ηαηξηάδνπλ κε ηα γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο
ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
22

Ο Απνηειεζκαηηθφο, Αεηθφξνο ρεδηαζκφο Αζηηθψλ Μεηαθνξψλ (SUTP)
απαηηεί
καθξνπξφζεζκν φξακα ζρεδηαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηα νρήκαηα,
ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε δεκφζησλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο,
αζθαινχο πνδειαζίαο θαη πεδνπνξίαο, θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: ε
αζθάιεηα, ε πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ε ξχπαλζε ηνπ αέξα, ε ερνξχπαλζε, νη εθπνκπέο
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζή, ε ρξήζε ηεο γεο, ε θάιπςε κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη
θνξηίσλ θαη φια ηα κέζα κεηαθνξάο. Οη ιχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, λα ζηεξίδνληαη
ζε επξεία ζπλελλφεζε κε ην θνηλφ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ελψ νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηνπηθή θαηάζηαζε. Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζηφρν λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο
δπλαηφηεηεο ζηνπο δήκνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο Αεηθφξν ρεδηαζκφ Αζηηθψλ Μεηαθνξψλ.
1. Μείσζε ηεο αλάγθεο γηα κεηαθίλεζε23
Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα κεηαθίλεζε. Αθνινπζνχλ κεξηθά
παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.


Παξνρή απφ πφξηα ζε πφξηα επηινγψλ πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο. Ο ζηφρνο
απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ησλ ιηγφηεξν επέιηθησλ ηξφπσλ
κεηαθνξάο γηα κεγάιεο θαη κεζαίεο απνζηάζεηο θαη άιισλ πην επέιηθησλ ηξφπσλ, φπσο ελνηθίαζε
πνδειάηνπ γηα κηθξέο απνζηάζεηο.



Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ, πξνψζεζε κηαο «ζπκπαγνχο πφιεο» θαη ζηφρεπζε γηα αζηηθή
αλάπηπμε ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, ηελ πεδνπνξία θαη ηελ πνδειαζία.



Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ
ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθηπαθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ απνθπγή κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δεκφζηα δηνίθεζε.

20

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ πάνω ςτον τομζα μεταφορϊν ςτο Κζντρο Ερευνθτικισ Γνϊςθσ (TRKC) www.transport-research.info. Το
Ζργο χρθματοδοτικθκε από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ και Μεταφορϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ υπό το Ζκτο Ρρόγραμμα -Ρλαίςιο
για τθν Ζρευνα και τθν Τεχνολογικι Ανάπτυξθ (6ο ΡΡΕΤΑ).
Το κεφάλαιο αυτό ζχει βαςιςτεί ςτο ζγγραφο «Ειδική Ομάδα Εργαςίασ για τα Σχζδια Αειφόρων Αςτικών Μεταφορών» ("Expert Working
Group on Sustainable Urban Transport Plans") που παρζχεται από τθν Διεκνι Ζνωςθ Δθμόςιων Μεταφορϊν (International Association of
Public Transport UITP). www.uitp.org
21

Διακζςιμο ςτο http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm. Πλοι οι κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
διατίκενται ςτο http://eur-lex.europa.eu/
22
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Αειφόρο Σχεδιαςμό Αςτικϊν Μεταφορϊν
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm. Επιπλζον, θ ιςτοςελίδα
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/transport/2007_sutp_annex.pdf παρζχει ςθμαντικό αρικμό πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ
πολιτικζσ για τισ τοπικζσ μεταφορζσ και τισ πολιτικζσ καλισ πρακτικισ ςε αρκετοφσ ευρωπαϊκοφσ Διμουσ.
23
Θ παράγραφοσ αυτι ζχει δθμιουργθκεί με τθ χριςθ πλθροφοριϊν από το Ζργο Αειφόρου Μετακίνθςθσ (Moving Sustainably Project), το
οποίο περιζχει μια χριςιμθ μεκοδολογία που ςκοπό ζχει τθν εφαρμογι Σχεδίων Αειφόρων Αςτικϊν Μεταφορϊν. Επιπλζον πλθροφορίεσ
διατίκενται ςτο www.movingsustainably.net, όπου μπορείτε να βρείτε μια μεκοδολογία ανάπτυξθσ Αειφόρων Σχεδιαςμϊν Αςτικϊν
Μεταφορϊν.

48



Πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ κηθξψλ δξνκνινγίσλ ζην δίθηπν κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο ησλ ιηγφηεξν απνδνηηθψλ ή πεξηζζφηεξν απαξαίηεησλ κέζσλ κεηαθνξάο (δει. κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο).

2. Αύμεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ησλ «ελαιιαθηηθώλ» κέζσλ κεηαθνξάο
Ζ αχμεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο αλάκεζα ζηελ πεδνπνξία, ηελ πνδειαζία θαη ηηο δεκφζηεο
κεηαθνξέο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία ζρεδίσλ, πνιηηηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ.
Ωο γεληθή αξρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πνιηηηθέο κεηαθνξψλ, ε δηαρείξηζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ κεηαθνξψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ
ζπζηεκάησλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ. Απηφ επηηξέπεη ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ
κεηαθνξάο, φπσο ιεσθνξείν, ηξέλν, ηξακ θαη κεηξφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαζελφο απφ απηά
απνθεχγνληαο ηελ πεξηηηή επηθάιπςε (πεξηηηά δξνκνιφγηα).
Δεκόζηες κεηαθορές
Ζ αχμεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο
ππθλνχ δηθηχνπ δξνκνιφγησλ, ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Πξηλ
ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο
αηηίεο/παξάγνληεο πνπ νη πνιίηεο/επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο. Δπνκέλσο,
είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ. Μεξηθά
παξαδείγκαηα24 εκπνδίσλ ηέηνηνπ είδνπο γηα ηα ιεσθνξεία είλαη:
 Γπζπξφζηηεο ζηάζεηο θαη αθαηάιιεια ζηέγαζηξα
 Γπζθνιία επηβίβαζεο ζηα ιεσθνξεία
 πάληεο, έκκεζεο θαη αλαμηφπηζηεο ππεξεζίεο
 Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα θφκηζηξα
 Τςειφ θφζηνο θνκίζηξσλ
 Γηαδξνκέο κεγάιεο δηάξθεηαο
 Έιιεηςε πξαθηηθφηεηαο ησλ (δηα)ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ
κεηαθνξάο
 Ζ εγθιεκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κέζσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ν Ο.Σ.Α. ζα
κπνξνχζε λα πξνβεί ζηα αθφινπζα κέηξα:
- Αλάπηπμε κηαο ζεηξάο δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο
κεηαθνξέο. Παξνπζίαζε κηαο θαηαλνεηήο αλάιπζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη πηνζέηεζε
δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ απηψλ. Σν δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη
ειθπζηηθφ θαη πξνζηηφ γηα φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο θνηλφηεηεο θαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ζηάζεηο
είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα θχξηα νηθηζηηθά, εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά
θέληξα.
- Δλζσκάησζε κηαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο
γηα φια ηα κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ ρξήζε
κάξθεηηλγθ επηηξέπεη κηα κφληκε βειηίσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πειαηεηαθψλ
ζρέζεσλ, φπσο πσιήζεηο, δηαθήκηζε, εκπνξηθφ ζήκα, ζρεδηαζκφο δηθηχνπ, πξνδηαγξαθέο
πξντφλησλ (Γεκφζηεο Μεηαθνξέο), δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ.
- Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ νκαδηθήο κεηαθίλεζεο γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ
απαηηεί έλα θφξνπκ εηαηξεηψλ, ελψζεσλ θαη ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ νη αλάγθεο ηνπο, λα κνηξαζηεί ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ν
αξηζκφο ησλ πνιηηψλ κε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο.
- Παξνρή κηαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο κέζσ ελφο
ηειεθσληθνχ θέληξνπ, Κέληξσλ Πιεξνθνξηψλ, ζεκείσλ ελεκέξσζεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη
δηαδίθηπν.

24

Οι λόγοι αυτοί εκτίκενται ωσ παράδειγμα ςτο ζγγραφο «Τοπικό Σχζδιο Μετακίνθςθσ του Λάνκαςαϊρ 2008-2010» (Lancashire Local
Transport Plan 2008-2010) που μπορείτε να βρείτε ςτο www.lancashire.gov.uk/environment/
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- Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο, ζπρλέο, αληαγσληζηηθέο ζε θφζηνο θαη ρξφλν,
αζθαιείο ζηε ρξήζε θαη λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην θνηλφ σο ηέηνηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη
απαξαίηεηε κηα επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα γηα λα ελεκεξσζνχλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηα
νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο.
- Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν», επξέσο
δηαζέζηκεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνβιέςηκνπο ρξφλνπο άθημεο (γηα ηνπο αθηρζέληεο
επηβάηεο είλαη επίζεο δπλαηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο (δηα)ζπλδέζεηο). Γηα παξάδεηγκα,
νη νζφλεο επηηξέπνπλ ζηνπο επηβάηεο ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ζε ιεπηά κέρξη ηελ άθημε ηνπ
επφκελνπ ιεσθνξείνπ, αιιά θαη ηελ εκθάληζε ηνπ νλφκαηνο ηεο ζηάζεο θαη ηεο ηξέρνπζα
ψξαο.
- «Γεκφζηα κέζα κεηαθνξάο κφλν» θαη ισξίδεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη απαξαίηεηεο πνιηηηθέο.
Απηφ ζα κεηψζεη ηνλ ρξφλν δηαδξνκήο, ν νπνίνο γηα ηνπο ρξήζηεο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο
πην ππνινγίζηκνπο παξάγνληεο φηαλ επηιέγνπλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο. Ο
ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηνπο απαηηνχκελνπο παξάγνληεο επηβίβαζεοαπνβίβαζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο λα αληαγσληζηνχλ ηε κεηαθνξά κε
ην απηνθίλεην.
- πλεξγαζία κε πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα θαη άιινπο γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα πςεινχ επηπέδνπ
παξνρή θαη ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ ιεσθνξείνπ θαη ησλ βειηησκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζηαζκνχο
ιεσθνξείσλ θαη ηξέλσλ.
- Γεκηνπξγία ελφο θνπηηνχ πξνηάζεσλ γηα λα εμεηαζηνχλ νη ηδέεο ησλ ρξεζηψλ θαη κε-ρξεζηψλ
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο ζαο. θεθηείηε ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο «έθηαθηεο
κεηαθνξάο» ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάπνηαο νκάδαο ρξεζηψλ.
- Γεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Γσξεάλ Μεηαθίλεζεο Σνπξηζηψλ κε ζηαζεξέο δηαδξνκέο θαη
ζηάζεηο ζε κηα πιεζψξα δεκνθηιψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Απηφ ζα εμαιείςεη ηελ
ιαζεκέλε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζε δεκνθηιείο πξννξηζκνχο θαη
ζα παξέρεη κηα εχθνιε ελαιιαθηηθή ιχζε κεηαθνξάο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη ληψζνπλ
δπζάξεζηα ζε έλα ζχλζεην κεηαθνξηθφ πξφγξακκα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεηε ππφςε φηη νη επηινγέο κεξηθέο θνξέο βαζίδνληαη ζε ζπγθξίζεηο
αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο θαη ην απηνθίλεην. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ δελ ζπλδένληαη κφλν κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ
ιεθζεί ζηνλ ηνκέα απηφ, αιιά θαη ζε άιια πεδία φπσο είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ
(γηα παξάδεηγκα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεκφζηαο ζηάζκεπζεο). Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ δείθηε αλαγλψξηζεο ηεο
απνδνηηθφηεηαο θάπνησλ πνιηηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.
Ποδειαζία25
Ζ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο πνδειαζίαο επίζεο απαηηεί έλα ππθλφ δίθηπν θαιά δηαηεξεκέλσλ
δηαδξνκψλ, νη νπνίεο είλαη αζθαιείο γηα ρξήζε αιιά θαη γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην θνηλφ σο ηέηνηεο.
Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ
πνδειαζία σο ηζφηηκν κέζν κεηαθνξάο, καδί κε ηα απηνθίλεηα θαη ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο. Απηφ
ζεκαίλεη δηαηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρψξνπ «πνδειαηηθήο ππνδνκήο», απεπζείαο δηαζπλδέζεηο θαη
εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο κε ειθπζηηθέο θαη αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ ζε
θφκβνπο κεηαθνξψλ (ζηαζκνί ηξέλσλ θαη ιεσθνξείσλ) θαη ρψξνπο εξγαζίαο. Ο ζρεδηαζκφο
ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηεξάξρεζε δηαδξνκψλ ζε αζθαιείο, ειθπζηηθέο, θαιά
θσηηζκέλεο, κε ζήκαλζε, δηαηεξεκέλεο φιν ηνλ ρξφλν θαη ελζσκαησκέλεο κε ηνπο πξάζηλνπο
ρψξνπο, ηνπο δξφκνπο θαη ηα θηίξηα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.
26

Σν δηεζλέο θφξνπκ κεηαθνξψλ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 27
ΟΟΑ) έρεη αλαγλσξίζεη επηά βαζηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο νη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνδειαζίαο:
25

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ ποδθλαςίασ, αφξθςθ τθσ χριςθσ του ποδθλάτου και τθσ αςφάλειασ μζςω τθσ
εφαρμογισ ελζγχων ςτουσ ευρωπαϊκοφσ Διμουσ και τισ περιφζρειεσ, διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ ByPad
www.bypad.org και www.astute-eu.org. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ κινθτικότθτασ διατίκενται ςτο www.add-home.eu . Τα
ζργα αυτά υποςτθρίηονται από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ» (ΕΕΕ). «Εκνικι Ρολιτικι Ρροϊκθςθσ τθσ Ροδθλαςίασ» –
ΟΟΣΑ http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf
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Ζ αληίιεςε γηα ηελ πνδειαζία: δελ απνηειεί κφλν δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο/αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ηξφπν κεηαθνξάο



Τπνδνκέο: έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ ζπλδεδεκέλεο κε αθεηεξίεο θαη
πξννξηζκνχο θαη δηαρσξηζκέλεο απφ ηελ κεραλνθίλεηε θπθινθνξία είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο πνδειαζίαο.



Οδεγίεο δηαδξνκψλ θαη πιεξνθνξίεο: πιεξνθνξίεο φπσο ν αξηζκφο ή ην ρξψκα ησλ
πνδειαηνδξφκσλ θαη ησλ απνζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εχθνιν γηα ηνπο πνδειάηεο
λα ηηο αθνινπζήζνπλ.



Αζθάιεηα: έγθξηζε θαλνληζκψλ γηα αζθαιή νδήγεζε θαη απνθπγή αλάκεημεο πνδειάησλ θαη
άιισλ βαξέσλ κέζσλ κεηαθνξάο.



χλδεζε κε ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο: αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζηαζκνχο
ηξέλσλ ή ζηάζεηο ηξακ θαη ιεσθνξείσλ



Έλαο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο γηα πνδειαηηθέο ππνδνκέο ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί
ππφςε



Κινπή πνδειάησλ: απνηξνπή θινπήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ
πνδειάησλ θαη/ή πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αζηπλφκεπζεο θαη θαηαγξαθήο γηα ηα
θιεκκέλα πνδήιαηα ζε εζληθφ επίπεδν28.

Δπίζεο πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ππνδνκψλ ληνπο γηα ηνπο πνδειάηεο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο. Γηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην, απαηηψληαο λέεο επελδχζεηο γηα παξνρή ληνπο
θαη απνδπηεξίσλ, θαη/ή παξνρή πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο ζηα ήδε ππάξρνληα θηίξηα γηα ηελ
πξφζζεζε ππνδνκψλ ληνπο γηα ηνπο πνδειάηεο.
Ο Γήκνο αλ εκπαζηηάλ (Ηζπαλία) έρεη μεθηλήζεη έλα κεγάιν πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πνδειαηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ πφιε, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πνδειαηηθνχ δηθηχνπ.
Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Κηλεηηθφηεηαο απνηειεί ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ ησλ πνδειάησλ, ηελ νξγάλσζε πνδειαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δσξεάλ
ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πνδειαηνδξφκσλ. Σν ζπλνιηθφ απηφ πξφγξακκα
αλάπηπμεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αεηθφξν αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ηα ήπηα κέζα κεηαθνξάο
πεξηιακβάλεη επίζεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νδηθήο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά. Οη δξάζεηο
απηέο νδεγνχλ ζε κηα βέβαηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ κεηαθνξψλ πξνο φθεινο ησλ
πνδειαηψλ. Σν 2007, ν Γήκνο απφιαπζε κηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ γηα ηνπο πνδειάηεο θαηά 4%, ην
νπνίν απνηειεί κηα ηεξάζηηα αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.29
Πεδοπορία
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζηελ ελφηεηα γηα ηελ «Πνδειαζία», ε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο
πεδνπνξίαο απαηηεί έλα ππθλφ δίθηπν θαιά δηαηεξεκέλσλ δηαδξνκψλ, νη νπνίεο είλαη αζθαιείο γηα
ρξήζε θαη γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην θνηλφ σο ηέηνηεο. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα
δεζκεχζεη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα ηηο «πεδνπνξηθέο ππνδνκέο» θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη ηνπηθέο
ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο.
Πνιιέο αζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ θαηαξηίζεη εγρεηξίδηα ζρεδηαζκνχ ηα νπνία παξέρνπλ
ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο ησλ πξαθηηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα πςειήο
πνηφηεηαο θηιηθφ πξνο ηε πεδνπνξία αζηηθφ πεξηβάιινλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηβαιιφλησλ είλαη
νη «Εψλεο κφλν γηα πεδνχο» θαη νη «Εψλεο ρακειψλ ηαρπηήησλ» κε ρακειφηεξα φξηα ηαρχηεηαο
νρεκάησλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πεδνχο θαη ηα απηνθίλεηα λα κνηξάδνληαη κε αζθάιεηα ηνλ ίδην
ρψξν. ηηο πεξηνρέο απηέο νη πεδνί έρνπλ πάληα πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ νρεκάησλ.
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www.internationaltransportforum.org
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf περιλαμβάνει τισ «Εκνικζσ Ρολιτικζσ για τθν
Ρροϊκθςθ τθσ Ροδθλαςίασ» ΟΟΣΑ – Το ζγγραφο αυτό απευκφνεται ςτισ εκνικζσ αρχζσ, αλλά οι περιςςότερεσ από τισ προτεινόμενεσ
πολιτικζσ του εγγράφου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και να υιοκετθκοφν από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
28
Ρολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν από το Υπουργείο Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων και Διαχείριςθσ Υδάτων τθσ Ολλανδίασ. Ζγγραφο
«Εκνικζσ Ρολιτικζσ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Ροδθλαςίασ» - ΟΟΣΑ
29
Ραράδειγμα από τον Οδθγό Βζλτιςτων Ρολιτικϊν Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Κινθτικότθτασ 2007
http://www.mobilityweek.eu/IMG/pdf_best_practice_en.pdf
27
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3. Καζηζηώληαο ιηγόηεξν ειθπζηηθή ηε κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην30
Ζ πεδνπνξία, ε πνδειαζία θαη νη δεκφζηεο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθφκα
ειθπζηηθφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, εθφζνλ ε δηαδξνκή κε ην απηνθίλεην θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ή
δαπαλεξή. Σα αληηθίλεηξα πεξηιακβάλνπλ:
Τέιε Χξήζεο31
Αλαγθάδνληαο ηνπο νδεγνχο απηνθηλήησλ λα θαηαβάινπλ έλα ηέινο γηα ηελ νδήγεζε ζηελ πφιε
(θέληξν), νη νδεγνί κπνξεί λα ρξεσζνχλ κεξηθέο απφ ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο ηεο αζηηθήο νδήγεζεο,
θαζηζηψληαο ζπλαθφινπζα ην απηνθίλεην ιηγφηεξν ειθπζηηθή επηινγή. Ζ εκπεηξία ησλ Ο.Σ.Α. πνπ
εθάξκνζαλ ηέιε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, απνδεηθλχεη φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ
θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο. Σα ηέιε κπνξεί
λα απνδεηρζνχλ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο.
Γηαρείξηζε ζηάζκεπζεο
Ζ δηαρείξηζε ζηάζκεπζεο απνηειεί έλα δπλαηφ εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
ρξήζεο απηνθηλήηνπ. Σα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο είλαη
αξθεηά, π.ρ. ηέιε, ρξνληθφο πεξηνξηζκφο θαη έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο κε-θαηνίθνπο, π.ρ. κέρξη δχν ψξεο, είλαη
έλα απνδεδεηγκέλν εξγαιείν κείσζεο ηεο κεηαθίλεζεο κε ην απηνθίλεην δίρσο λα επεξεάδεη ηε
πξνζβαζηκφηεηα ζηα αζηηθά θαηαζηήκαηα.
Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάπνηεο θνξέο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ηνπηθφ νηθνδνκηθφ
θαλνληζκφ απαηηψληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα λέεο επελδχζεηο. Κάπνηνη
Ο.Σ.Α. έρνπλ νηθνδνκηθνχο θαλνληζκνχο φπνπ ε ηνπνζεζία θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο
κεηαθνξέο επεξεάδνπλ ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Ζ θαηάιιειε ηηκνιφγεζε
ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο απνηειεί αθφκε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κε αλάινγεο δπλαηφηεηεο
επίδξαζεο ζηελ αζηηθή νδήγεζε κε ην ηέινο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο.
Απηφ ην είδνο δξάζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε ηε ζηήξημε ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ
κειεηψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο.
Γθξαηο (Απζηξία): Υακειόηεξε ηηκνιόγεζε ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα ρακειώλ εθπνκπώλ
ην Γθξαηο ηα νρήκαηα ρακειψλ εθπνκπψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 30% κείσζε ζην ηέινο ζηάζκεπζεο.
Σν δηαθνξνπνηεκέλν απηφ ζχζηεκα ζηάζκεπζεο αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε νρεκάησλ
ρακειψλ εθπνκπψλ απφ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Οδεγνί νρεκάησλ κε ρακειψλ εθπνκπψλ
ρξεψλνληαη € 1.20/ψξα ηε ζηηγκή πνπ νδεγνί νρεκάησλ ρακειψλ εθπνκπψλ ρξεψλνληαη € 0.80/ψξα.
πλεπψο, ην ζχζηεκα πξνζθέξεη πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηα νρήκαηα ρακειψλ εθπνκπψλ θαη παξέρεη
έλα δεκνθηιέο κέζν πξνψζεζεο ηνπ γηα ηε λέα ηηκνιφγεζε.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κείσζε, ην απηνθίλεην πξέπεη λα πιεξνί ηα πξφηππα εθπνκπψλ EURO 4
(φια ηα λέα νρήκαηα πνπ αγνξάζηεθαλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηα πξφηππα εθπνκπψλ EURO 4) θαη λα είλαη ρακειά ζε εθπνκπέο αεξηψλ CO2. Μάιηζηα ηα
πεηξειαηνθίλεηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα εθπέκπνπλ ιηγφηεξν απφ 140 gCO2/km, ηε ζηηγκή πνπ ηα
βελδηλνθίλεηα απηνθίλεηα πξέπεη λα εθπέκπνπλ ιηγφηεξν απφ 130 gCO2/km θαη ζα πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ.
Γηα λα ιάβνπλ νη νδεγνί ην εηδηθφ ηέινο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. ηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ έλα εηδηθφ θέξκα ζηάζκεπζεο (‗Umweltjeton‘) θαη έλα εηδηθφ
απηνθφιιεην. Σν απηνθφιιεην απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Γήκν θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο, ηε κάξθα, ην ρξψκα θαη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηνπ δήκνπ
Γθξαηο. Σν εηδηθφ θέξκα ζηάζκεπζεο θαη ην εηδηθφ απηνθφιιεην δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη δελ απαηηείηαη
επηπιένλ θφζηνο εγγξαθήο. Σν απηνθφιιεην ηζρχεη γηα δχν ρξφληα· ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αίηεζε
30

Τα μζτρα που ςτοχεφουν να μετατρζψουν τθ μετακίνθςθ με το αυτοκίνθτο ςε λιγότερο ςυμφζρουςα κα πρζπει να αναπτυχκοφν
παράλλθλα με αυτά που ςτόχο ζχουν να προςφζρουν καλφτερεσ εναλλακτικζσ ςτουσ χριςτεσ. Για τθν αποφυγι αρνθτικϊν επιπτϊςεων,
μέτρα τέτοιου τφπου κα πρζπει να ςυηθτθκοφν και να ςχεδιαςτοφν διεξοδικά.
31
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρζωςθ χρθςτϊν αςτικϊν οδϊν διατίκενται ςτο Συντονιςμό Οργανωτικϊν Ηθτθμάτων για τισ
Χρεϊςεισ Χρθςτϊν των Αςτικϊν Οδϊν (CURACAO - Coordination of Urban Road User Charging Organisational Issues) – ιςτοςελίδα του
προγράμματοσ. Το ζργο αυτό ζχει χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του 6ουΡΡ. www.curacaoproject.eu
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γηα παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ απηνθφιιεηνπ. Σν εηδηθφ θέξκα ζηάζκεπζεο πξέπεη
λα εηζαρζεί ζε κεράλεκα ζηάζκεπζεο ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε κείσζε ηέινπο. ηαλ ην εηζηηήξην
ζηάζκεπζεο εηζαρζεί, ζηελ επάλσ γσλία ηνπ ζεκεηψλεηαη ην γξάκκα U πνπ ζεκαίλεη «Umweltticket»
(εηζηηήξην θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ). Σν εηζηηήξην πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην ηακπιφ πίζσ απφ ην
παξκπξίδ ψζηε λα είλαη νξαηφ ζηελ νκάδα εθαξκνγήο.
Πεγή: CIVITAS initiative www.civitas-initiative.org
4. Πιεξνθνξίεο θαη κάξθεηηλγθ
Οη ηνπηθέο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ πνπ παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε επηβάηε
ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ηεο πεδνπνξίαο θαη ηεο πνδειαζίαο
ππήξμαλ επηηπρεκέλεο φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
βαζκνχ ρξήζεο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ. Οη εθζηξαηείεο απηέο ζα πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
επηρεηξήκαηα γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ε πεδνπνξία θαη ε πνδειαζία ζηελ πγεία θαη ζην
πεξηβάιινλ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε κηαο εθζηξαηείαο θαη ηελ εχξεζε πεγψλ ελεκέξσζεο
είλαη δηαζέζηκεο ζηελ έθζεζε «Ηζρχνπζεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΓΑΔ» γηα ηηο κεζνδνινγίεο ζπιινγήο (ΠΔ1). Ζ πιήξεο έθδνζε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ
βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δλέξγεηαο32. αλ παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο εθζηξαηείαο
επαηζζεηνπνίεζεο, ε ΓΓ Μεηαθνξψλ θαη Δλέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο νξγαλψλεη θάζε έηνο
ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο- www.eusew.eu
5. Μείσζε εθπνκπώλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηδησηηθώλ ζηόισλ νρεκάησλ
Οη κεηψζεηο εθπνκπψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηδησηηθψλ ζηφισλ νρεκάησλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
απφ ηε ρξήζε πβξηδηθψλ ή άιισλ εμαηξεηηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ, ηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ
θαπζίκσλ θαη ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Μεηαμχ ησλ θχξησλ ρξήζεσλ ηεο πξάζηλεο πξνψζεζεο ζηνπο δεκφζηνπο ζηφινπο είλαη νη αθφινπζεο:


Υξήζε πβξηδηθψλ ή πιήξσο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε δεκφζηνπο ζηφινπο. Απηνί νη ηχπνη
νρεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ θηλεηήξα θαπζίκσλ (πβξηδηθά νρήκαηα) θαη έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα,
ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ
δηνρεηεχεηαη ζηα νρήκαηα είλαη απνζεθεπκέλε ζηηο κπαηαξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
επαλαθνξηηζηνχλ είηε ζπλδένληαο ην απηνθίλεην ζην ειεθηξηθφ δίθηπν είηε παξάγνληαο ειεθηξηθή
ελέξγεηα ελ θηλήζεη, αμηνπνηψληαο ηελ πέδεζε θαη ηελ αδξάλεηα ηνπ νρήκαηνο φηαλ δελ απαηηείηαη
ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηήζηε πιήξσο ειεθηξηθά νρήκαηα ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο θαη
επαλαθνξηίζηε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.
χκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 93/116/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε θαηαλάισζε
θαπζίκσλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, νη εθπνκπέο CO2 γηα δχν ηζνδχλακα νρήκαηα (θαχζεο
θαη πβξηδηθά) κπνξνχλ λα κεησζνχλ έσο 50% (γηα παξάδεηγκα απφ ηα 200 g/Km ζηα 100 g/Km) 33



Υξήζε βηνθαπζίκσλ ζε δεκφζηνπο ζηφινπο θαη δηαζθάιηζε φηη ηα απνθηεζέληα νρήκαηα κέζσ
δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ζα είλαη ζπκβαηά κε ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ. Σα πην θνηλά βηνθαχζηκα ηα
νπνία κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά είλαη ε βηνληίδει, ε βηναηζαλφιε θαη ην βηναέξην . Ζ
βηνληίδει θαη ε βηναηζαλφιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κίγκαηα ζε θηλεηήξεο βελδίλεο θαη
πεηξειαίνπ αληίζηνηρα, ελψ ην βηναέξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νρήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ
(ΟΦΑ).
Ζ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/28/ΔΚ, ζα κεηψζεη ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (ΑΘ) ζε θιίκαθα 30%-80% ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. Οη εθηηκήζεηο απηέο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην Παξάξηεκα V ηεο
Οδεγίαο αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα βηνθαχζηκα παξάγνληαη ρσξίο θαζαξέο
εθπνκπέο άλζξαθα ιφγσ αιιαγψλ ζηε ρξήζε γεο.

32

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ εκπομπζσ αυτοκινιτων διατίκενται ςτο http://www.vcacarfueldata.org.uk/index.asp
και http://www.idae.es/coches/
33
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Σα νρήκαηα θπςειψλ θαπζίκνπ πδξνγφλνπ, φπσο θαη νη κπαηαξίεο ειεθηξηθψλ απηνθίλεησλ, εάλ
παξάγνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εθπέκπνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο εθπνκπέο CO2 θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ησλ θαπζίκσλ απφ ηελ παξαγσγή ζηε ρξήζε. Καη εδψ, φπσο θαη
ζηα θνξηηδφκελα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, ζα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε λέσλ ππνδνκψλ δηαλνκήο θαη
αλεθνδηαζκνχ ηνπ πδξνγφλνπ. Οη δεκφζηνη ζηφινη απνηεινχλ ηδαληθέο εθαξκνγέο, θαζψο ηα
νρήκαηα ζηφινπ ζπλήζσο επηζηξέθνπλ ζε κηα θεληξηθή βάζε γηα ζηάζκεπζε, ηξνθνδνζία θαη
ζπληήξεζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Γήκνπο απνηεινχλ ηα ιεσθνξεία πδξνγφλνπ θαη ηα
θνξηεγά παξάδνζεο, ιφγσ ησλ κεδεληθψλ εθπνκπψλ ηνπο (εμαηξεηηθά ρακειέο ζε θηλεηήξεο
εζσηεξηθήο θαχζεο), ηνπ ρακεινχ ζνξχβνπ, ηνπ εθηεηακέλνπ εχξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ρξφλνπο
αλεθνδηαζκνχ ηζνδχλακνπο κε ηα πεηξειαηνθίλεηα ιεσθνξεία. Σα έξγα επίδεημεο έρνπλ απνδείμεη
πςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη απνδνρήο απφ ην θνηλφ. Οη αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο
ζπλερίδνληαη κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληνρήο θαζψο θαη ηεο
κείσζεο ηνπ θφζηνπο δσήο.



Πξνψζεζε θαχζηκσλ ρακειήο θαηαλάισζεο, πβξηδηθψλ θαη ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κέζσ ελφο
ρακεινχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίδνληαο ηα νρήκαηα ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α..

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην Μαδξίηεο ζηε Φνξνινγηθή Ρχζκηζε γηα ηα Ορήκαηα εθαξκφδεη κεηψζεηο ηεο
ηάμεο ηνπ 50%, 30%, 20% θαη 15% ηα 4 πξψηα ρξφληα γηα ηα κηθξά απηνθίλεηα θαη θνξνινγηθή
έθπησζε γηα 6 ρξφληα 75% γηα ηα πβξηδηθά νρήκαηα. Ζ θαηά 75% θνξνινγηθή έθπησζε επεθηείλεηαη
θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ νρεκάησλ, εάλ απηά είλαη πιήξσο ειεθηξηθά.
Σα απνδνηηθφηεξα ελεξγεηαθά απηά νρήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα πξνσζεζνχλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κέζσ
ηεο εθαξκνγήο θηλήηξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν:
▪ Γσξεάλ ζηάζκεπζε
▪ Γνθηκαζηηθφο ζηφινο (νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ έλα φρεκα ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ γηα
κηα εβδνκάδα γηα λα δνθηκάζνπλ ηε λέα ηερλνινγία, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηνλ αλεθνδηαζκφ
θαπζίκσλ, θηι)
▪ Δηδηθέο ισξίδεο γηα ελαιιαθηηθά νρήκαηα
▪ Πξφζβαζε ζε αζηηθέο δψλεο κε πεξηνξηζκνχο γηα ηα νρήκαηα πςειήο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, δειαδή πνιηηηζηηθά θέληξα ηεο πφιεο, πεξηβαιινληηθέο δψλεο
▪ Με επηβνιή ηειψλ θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο γηα ηα θαζαξά νρήκαηα
▪ Μεξηθά παξαδείγκαηα θηλήηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν απνηεινχλ νη θνξνινγηθέο κεηψζεηο ζε θαχζηκα
θαη ζε νρήκαηα θαη νη θαλνληζκνί πνπ επλννχλ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ νρεκάησλ ζηηο εηαηξείεο.
▪ «Πεξηβαιινληηθά ζεκεία επηβίβαζεο-απνβίβαζεο» πνπ ζπλνξεχνπλ κε πεδφδξνκνπο αλνηθηνχο γηα
ελαιιαθηηθά νρήκαηα κφλν.
Ζ απνδνηηθή νδηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
έσο θαη 15%. Σν επξσπατθφ έξγν ECODRIVEN - www.ecodrive.org – παξέρεη πξαθηηθέο γηα ζπλεηή
νδήγεζε. ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 2006/32/ΔΚ, θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο κέζσ ησλ Δζληθψλ
ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Δλέξγεηα έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε ηηο ζρνιέο νδεγψλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαδψζνπλ ηε γλψζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ νδήγεζεο ζηνπο πνιίηεο. Κάπνηα απφ απηά ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δελ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο νδεγνχο απηνθηλήησλ, αιιά θαη ζηνπο
νδεγνχο θνξηεγψλ.
6. Έμππλε κεηαθίλεζε
Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ αζηηθήο θπθινθνξίαο απνηεινχλ κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή δηαρείξηζεο
ηεο θπθινθνξίαο, ηα νπνία ζπληνλίδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Πξσηαξρηθφο
ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ ηεο αζηηθήο θπθινθνξίαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο
θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηελ θπθινθνξία. Σα ζπζηήκαηα
απηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξχζκηζε ζεκαηνδνηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε παξακέηξσλ φπσο είλαη ε
δηάξθεηα κεηαθίλεζεο ή νη ζηάζεηο.
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Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ αζηηθήο θπθινθνξίαο είλαη ξπζκηζκέλα είηε ζε ζηαζεξφ ρξφλν,
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ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα φπσο ην TRANSYT ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο ην SCOOT .
Δπξέσο δηαδεδνκέλα πεηξάκαηα έρνπλ απνδείμεη ηα νθέιε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, φηη, δειαδή, ε
αχμεζε απνδνηηθφηεηαο βειηηψλεη ην πεξηβάιινλ, ηηο νπξέο απηνθηλήησλ θαη ηελ αζθάιεηα, κε
ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ησλ αηπρεκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Δληνχηνηο είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεηε
ππφςε ην ελδερφκελν κείσζεο ησλ νθειψλ απηψλ απφ ηελ πξφθιεζε θπθινθνξηαθήο θίλεζεο.
Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ξχζκηζε
πξνηεξαηνηήησλ δηαθνξεηηθψλ «νκάδσλ ζπκθεξφλησλ», φπσο είλαη νη πεδνί, νη πνδειάηεο, άηνκα κε
αλαπεξία ή ηα ιεσθνξεία. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ εάλ έλα
ιεσθνξείν είλαη ζηε ψξα ηνπ ή άξγεζε θαη πφζν. Αλάινγα κε ηελ αλάιπζε απηή, νη πξνηεξαηφηεηεο
ηεο θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο θαη
λα θαηαζηεί ε δεκφζηα κεηαθίλεζε κε ην ιεσθνξείν πην απνηειεζκαηηθή.
Αθφκα κηα δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηηο κεγάιεο πφιεηο είλαη ε
«Μέηξεζε Κπθινθνξίαο» ε νπνία απνηειεί έλα εξγαιείν θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν
ξπζκίδεη ηε ξνή ησλ νρεκάησλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο. θνπφο είλαη ε
απνθπγή ή ε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαθνπήο θπθινθνξηαθήο ξνήο. Σα πιενλεθηήκαηα
πεξηιακβάλνπλ δηεπθφιπλζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο, κεγαιχηεξε
δηεθπεξαησηηθφηεηα θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο, πην νκαινχο θαη αμηφπηζηνπο ρξφλνπο κεηάβαζεο
θαζψο θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ

i) Ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Μεηαθνξώλ – Καζαξέο Αζηηθέο Μεηαθνξέο
Ζ ηζηνζειίδα απηή θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο, ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα θαη ηα Καζαξά θαη Δλεξγεηαθά Απνδνηηθά
Ορήκαηα.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm

ii) Eltis, δηαδηθηπαθή πύιε γηα ηηο κεηαθνξέο ζηελ Δπξώπε
Ζ ELTIS ζηεξίδεη ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ηηο αζηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
κεηαθνξέο. Δπί ηνπ παξφληνο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1500
πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαιήο πξαθηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειεηψλ απφ άιιεο
πξσηνβνπιίεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο EPOMM, CIVITAS, SUGRE, LINK, ADD HOME,
VIANOVA, θηι
http://www.eltis.org.

iii) Πξσηνβνπιία CIVITAS
Ζ Πξσηνβνπιία CIVITAS, πνπ μεθίλεζε ην 2002, βνεζά ηνπο Ο.Σ.Α. λα επηηχρνπλ έλα πην αεηθφξν,
θαζαξφ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ εθαξκφδνληαο θαη αμηνινγψληαο κηα θηιφδνμε,
νινθιεξσκέλε ζεηξά ηερλνινγηψλ θαη πνιηηηθψλ κέηξσλ. ηελ ηζηνζειίδα, κπνξείηε λα βξείηε
παξαδείγκαηα πξσηνβνπιηψλ επηηπρνχο εθαξκνγήο αεηθφξσλ κεηαθνξψλ.
http://www.civitas-initiative.org
Σν εγρεηξίδην GUIDEMAPS είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ζηεξίμεη ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο
ζρεδηαζηέο ησλ επξσπατθψλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε ρξήζε εξγαιείσλ
γηα ηε δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηερληθψλ γηα ην μεπέξαζκα ησλ εκπνδίσλ ζηελ
επηθνηλσλία θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο κεηαθνξέο. Παξέρεη παξαδείγκαηα θαη
ελδείμεηο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηε δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
http://www.civitas-initiative.org/docs1/GUIDEMAPSHandbook_web.pdf
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iv) Σν Πξόγξακκα BESTUFS
Σν πξφγξακκα απηφ ζηφρν έρεη λα δηαηεξήζεη θαη λα επεθηείλεη έλα αλνηρηφ Δπξσπατθφ δίθηπν κεηαμχ
εηδηθψλ ζηηο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, νκάδσλ ρξεζηψλ/ νξγαληζκψλ, έξγσλ ελ εμειίμεη,
ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη εθπξνζψπσλ ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ δηαρεηξηζηψλ θαη ζπκβνχισλ ζηηο κεηαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ, λα πεξηγξάςνπλ
θαη λα δηαδψζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη
ζε ζπκθσλία κε ηηο Λχζεηο Τιηθνηερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Γήκσλ.
http://www.bestufs.net/

v) Σν πξόγξακκα COMPRO
Σν πξφγξακκα απηφ ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο επξσπατθήο αγνξάο
θαζαξψλ νρεκάησλ, ιακβάλνληαο δξάζε ζηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα νκνγελνπνηήζεη
ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη δεκηνπξγψληαο κηα θνηλνπξαμία αγνξαζηψλ ζε ηνπηθφ
επίπεδν γηα λα ζπγθεληξψζεη θαη λα επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε θξίζηκε κάδα γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο
άκεζεο αγνξαζηηθήο επέλδπζεο.
http://www.compro-eu.org

vi) LUTR- PLUME
Ζ ηζηνζειίδα LUTR θηινμελεί ην έξγν PLUME (ρεδηαζκφο θαη Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε), ην
νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζνδνινγηψλ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ηζηνζειίδα
πεξηέρεη εθζέζεηο ζε ζέκαηα αηρκήο θαη εθζέζεηο ζχλζεζεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα δεηήκαηα
κεηαθνξψλ θαη θηλεηηθφηεηαο.
http://www.lutr.net/index.asp

vii) HITRANS
Σν HiTrans είλαη έλα Δπξσπατθφ πξφγξακκα, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο δεκφζησλ
κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε κεζαίνπ κεγέζνπο επξσπατθνχ δήκνπο (100.000-500.000). Σν έξγν
έρεη δεκηνπξγήζεη νδεγνχο βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη νδεγίεο ρξήζεο γηα ηνπο Ο.Σ.Α..
http://www.hitrans.org
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8.3 ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΑΠΔ) ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
(ΚΠ)
Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ παξνρή παξαδεηγκάησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ Γήκνπ
πνπ πξνσζνχλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο (αλαλεψζηκε ή κε), ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ηεο
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ηειεςχμεο (DHC).
Οη ηερλνινγίεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο κε
πνιχ κηθξέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ DHC θαη ε ζπκπαξαγσγή (ή ΖΘ – πκπαξαγσγή
Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο) παξέρνπλ έλαλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ζεξκφηεηαο
θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Γηα λα είλαη απνδνηηθέο θαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ πεξηνρέο κε πςειά
ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία. Δπηπιένλ, ε DHC παξέρεη κηα δνθηκαζκέλε ιχζε ψζηε λα ππάξρεη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ΑΠΔ (βηνκάδα, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ειηαθή ζεξκηθή
ελέξγεηα) ζε κεγάιε θιίκαθα θαη αλαθχθισζε ηεο πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο (απφ ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνλ εμεπγεληζκφ θαπζίκσλ θαη βηνθαπζίκσλ, ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ
θαζψο θαη απφ δηάθνξεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο).
Ζ θαηαλεκεκέλε ειεθηξνπαξαγσγή επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο απψιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ κηθξνζπκπαξαγσγήο
θαζψο θαη κηθξήο θιίκαθαο ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ θαηαλεκεκέλε παξαγσγή
ελέξγεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε απξφβιεπηεο (ζπκπαξαγσγή, ειηαθή θσηνβνιηατθή ελέξγεηα, αηνιηθή
ελέξγεηα, βηνκάδα…) πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο εμειίζζεηαη ζε ζεκαληηθφ δήηεκα εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ειεθηξηθφ δίθηπν πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο απηήο
ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη, θαη ηαρείαο πξνζαξκνγήο ηεο δήηεζεο,
ή θάιπςεο ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο πην πξνζαξκφζηκσλ (γηα παξάδεηγκα
πδξνειεθηξηθά ή βηνκάδα) ηερλνινγηψλ φπνπ νη πξναλαθεξζείζεο δελ είλαη δηαζέζηκεο.
Αλ θαη πθίζηαηαη έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηεο ΚΠ, θάπνηεο απφ
απηέο ππάγνληαη ζην πιαίζην εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αξκνδηνηήησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φιεο νη
πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία
ησλ δηαθφξσλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Πνιηηηθέο Σνπηθήο Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

1. Γώζηε ην θαιό παξάδεηγκα θαη ζηεξίμηε ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο


Γηεμάγεηε κηα αλάιπζε ησλ λνκηθψλ, πιηθψλ (πφξνη), θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξαγκψλ
πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο, θαη πξνβείηε ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
(επηδνηήζεηο, ξχζκηζε, εθζηξαηείεο…)
Μεξηθά παξαδείγκαηα:
Αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ιακβάλνληαο ππφςε λνκηθνχο θαη ηερληθνχο
θξαγκνχο ζε ζρέζε κε ηε δηάηξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ζηα ππφγεηα
χδαηα.
ζνλ αθνξά ηε ρξήζε βηνκάδαο, πξνρσξήζηε ζε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ
δπλακηθνχ ηεο βηνκάδαο πνπ ζπιιέγεηαη απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηνθηεζίεο
πνιηηψλ.
Δπηιέμεηε λα θέξεηε ηελ θαχζε απνξξηκκάησλ πην θνληά (φζν επηηξέπεη ε ηνπηθή λνκνζεζία) ζηηο
πφιεηο αληί ηεο εγθαηάζηαζεο ζε παξζέλα έθηαζε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο
δήηεζεο γηα ζέξκαλζε κέζσ ηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ ηε κνλάδα θαχζεο ζε κηα κνλάδα
ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο.
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ΔΟΕ, 2004, «Coming in from the Cold. Improving District Heating Policy in Transition Economies»,
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf
και ΔΟΕ, 2009, «Συμπαραγωγι Τθλε-Ενζργειασ – Ενεργειακά Αειφόρεσ
τεχνολογίεσ ςιμερα…και αφριο» (Cogeneration and District Energy -Sustainable energy technologies for today ... and tomorrow),
http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf
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Πξνζδηνξίζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα / εγθαηαζηάζεηο κε θαηαλάισζε πςειήο ζεξκηθήο
ελέξγεηαο θαη ζρεδηάζηε κηα ζηξαηεγηθή πςειήο επαλαιεςηκφηεηαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
παιαηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο απφ εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο ή αλαλεψζηκεο
ελέξγεηαο (ή κηα εγθαηάζηαζε ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ελέξγεηαο). ην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο κε ιάβεηε ππφςε κφλν ηηο ηερληθέο πηπρέο αιιά πξνηείλεηε θαη θαηλνηφκνπο
κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο. πλήζεηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ θηηξίσλ κε πςειή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη: ηα θνιπκβεηήξηα, νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηίξηα γξαθείσλ,
ηα λνζνθνκεία ή νη νίθνη επγεξίαο. Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο (κε
πςειή πηζαλφηεηα επαλαιεςηκφηεηαο):
Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο κηαο πηζίλαο απφ ειηαθά ζπζηήκαηα
ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίαο (κε ιέβεηα βηνκάδαο) κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο
ΔΔΤ.
Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο κε εγθαηαζηάζεηο ηξηπαξαγσγήο γηα
ηελ θάιπςε ηεο βαζηθήο δήηεζεο ζε ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ γηα ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο.
Απηέο νη δξάζεηο έρνπλ πςειή πηζαλφηεηα επαλαιεςηκφηεηαο ζε νξηζκέλνπο
ηδησηηθνχο ηνκείο φπσο είλαη κεηαμχ άιισλ ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ή νη μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε κηα δξαζηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ψζηε ηα
απνηειέζκαηά ηεο λα δηαλεκεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.



Δηζάγεηε πξνδηαγξαθέο γηα εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (φπσο είλαη ρψξνο γηα ηηο
πξνκήζεηεο βηνκάδαο ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ γηα ηνλ ιέβεηα
βηνκάδαο ή ειεχζεξν ρψξν ζε επίπεδε ζηέγε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ειηαθψλ
ζπζηεκάησλ) ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ δεκφζησλ θηηξίσλ. Πξνρσξήζηε ζηελ εθαξκνγή δηθηχσλ
DHC ζε ρψξνπο δεκνζίσλ θηηξίσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.



Παξνπζηάζηε δεκφζηα ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζε δεκφζηα θηίξηα.
Έλαο απιφο θαη παξαζηαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα άκεζα
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο είλαη λα εγθαηαζηαζνχλ νπηηθέο θνλζφιεο πνπ δείρλνπλ ην πνζνζηφ
εθπνκπψλ CO2 πνπ απνθεχρζεθε.



Δλζσκαηψζηε ηηο εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο ζηα λέα έξγα θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο
ελέξγεηαο ψζηε λα επσθειεζείηε απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζή ζαο
ζην δίθηπν θαζψο θαη ζε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ.



Πξνσζήζηε πηινηηθά έξγα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξνπζίαζε ηερλνινγηψλ θαη γηα ηελ
πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
Γνθηκάζηε κε δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη νη ρακειήο ηζρχνο ςχθηεο απνξξφθεζεο ή ε
κηθξν-ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο. Παξνπζηάζηε ηηο πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
(ζεηηθά θαη αξλεηηθά) ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.



Τινπνηήζηε ή θαζνξίζηε σο ππνρξεσηηθή ηελ ηειεζέξκαλζε θαη ηελ ηειεςχμε, ηηο
νινθιεξσκέλεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή ζεξκηθή, ειηαθή Φ/Β θαη βηνκάδα) ή ηε κηθξνζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο ζηηο θνηλσληθέο θαηνηθίεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
ζρεδηαζκνχ ησλ θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ ζηηο απαηηήζεηο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ.

2. Παξέρεηε πιεξνθνξίεο θαη ζηήξημε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο:


Οξγαλψζηε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα λα παξνπζηάζεηε
ηα νηθνλνκηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξέρεηε νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζε
ελψζεηο θαηαλαισηψλ θαη ΜΚΟ γηα λα δηαδψζνπλ απηά ηα νθέιε ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο.
Μειεηήζηε ηελ πεξίπησζε πξνψζεζεο ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ελέξγεηαο σο έλα
ζρέδην κάξθεηηλγθ, βαζηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ είλαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο λα εκπηζηεχνληαη ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.



Πξνρσξήζηε ζε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε άιιεο δεκφζηεο νληφηεηεο ή εηαηξείεο, παξέρνληαο
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε εηαηξείεο εγθαηάζηαζεο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη ηερληθέο εηαηξείεο, ηα
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νπνία επηθεληξψλνληαη ζε ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα,
36
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα βξεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Δπξσπατθψλ έξγσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξψπε».


Γεκηνπξγήζηε κηα πχιε πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηνκείο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ Γήκν ζαο, κε πξαθηηθέο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
πνιίηεο (πνχ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ βηνκάδα, πνηεο είλαη νη θαηαιιειφηεξεο πεξηνρέο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ή ζπιιεθηψλ ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο / θσηνβνιηατθψλ,
θαηάινγνο εηαηξεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη εμνπιηζκνχ…). Αλάινγεο βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ
λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ Γήκν ζαο.



Πξνζθέξεηε δσξεάλ ζπκβνπιέο θαη ζηήξημε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Πεξηζζφηεξα απφ
350 ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία ζε φιε ηελ Δπξψπε ήδε πξνζθέξνπλ
πνιιέο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο, κπνξείηε λα επσθειεζείηε απφ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα
έξζεηε ζε επηθνηλσλία κε ην πιεζηέζηεξν ζε εζάο γξαθείν



Δλζαξξχλεηε ηνπο πνιίηεο λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά ηα νξγαληθά απφβιεηα, παξέρνληαο
εηδηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Υξεζηκνπνηήζηε απηά ηα απφβιεηα γηα ηελ παξαγσγή
βηναεξίνπ ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. Κάληε ην ίδην ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
λεξνχ. Υξεζηκνπνηήζηε ην παξαγφκελν βηναέξην ζε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ή ζε ζηφιν
δεκφζησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κε βηναέξην / θπζηθφ αέξην37.

3. Θέζηε θαλνληζκνύο θαη νξγαλώζηε δξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα
παξαγσγήο ελέξγεηαο:

36



Σξνπνπνηήζηε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απαξαίηεηεο
ππνδνκέο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κέζσ αγσγψλ ζηνπο δεκφζηνπο
ρψξνπο γηα λέα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο. ηελ πεξίπησζε ηεο DHC, εθαξκφζηε ηα θξηηήξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ
αεξίνπ θαη επηθνηλσληψλ.



Πξνζαξκφζηε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
έθδνζε αδεηψλ, θαη κεηψζηε ηνπο ηνπηθνχο θφξνπο γηα απηέο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Αλαθεξχμηε ηα έξγα απηά σο «Γεκνζίνπ πκθέξνληνο» θαη εθαξκφζηε ζπκθέξνπζεο
δηνηθεηηθέο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηα ελεξγεηαθά κε απνδνηηθά έξγα. Ζ αλάπηπμε ελφο έξγνπ
DHC δελ ζπλεπάγεηαη κφλν κηα ζεκαληηθή επέλδπζε αιιά θαη ζπκκφξθσζε σο πξνο ηηο
δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη αδεηνδφηεζεο. Οη καθξηέο θαη αβέβαηεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο αξρέο
κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην. Οη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζα
πξέπεη λα είλαη ζαθείο, δηαθαλείο θαη αξθεηά ηαρείεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε έξγσλ
DHC.



Δπηθνηλσλήζηε κε δίθηπα άιισλ Ο.Σ.Α. ή Δπξσπατθψλ/ εζληθψλ /πεξηθεξεηαθψλ /ηνπηθψλ
αξρψλ θαη παξνπζηάζηε κηα θνηλή πξφηαζε ελφο λένπ θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.



πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζεζπίζηε θαλφλεο (ξχζκηζε) ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη ξφινη θαη
νη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πψιεζε θαη ηελ αγνξά ελέξγεηαο (γηα
παξάδεηγκα ζε εθείλεο ηηο ρψξεο φπνπ ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ξπζκίζεσλ ζε ζρέζε κε
ηελ ηειεζέξκαλζε θαη ηελ ηειεςχμε). Διέγμεηε φηη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη φηη θάζε πιεπξά έρεη επίγλσζε απηψλ. ηνλ ηνκέα πψιεζεο
ελέξγεηαο, βεβαησζείηε φηη νη κεηξήζεηο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε έλα
αλαγλσξηζκέλν πξφηππν (γηα παξάδεηγκα ην IPMVP - Γηεζλέο Πξσηφθνιιν
Μέηξεζεο θαη Δπαιήζεπζεο Δπηδφζεσλ). Ζ δηαθάλεηα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν απφ ηε
ζθνπηά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. πληζηάηαη «νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ» λα

Μπορείτε να προμθκευτείτε εκπαιδευτικό υλικό από τθν ιςτοςελίδα του ζργου ACCESS www.access-ret.net
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα NICHES + project www.niches-transport.org . Το ςυγκεκριμζνο ζργο χρθματοδοτικθκε
ου
από τθν Ζρευνα τθσ ΓΔ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω του 7 Ρρογράμματοσ – Ρλαιςίου (ΡΡ7). Αποςτολι του NICHES+ είναι θ
προϊκθςθ καινοτόμων μζτρων για να γίνουν οι αςτικζσ μεταφορζσ πιο αποδοτικζσ και βιϊςιμεσ και για να αλλάξουν από τθν τρζχουςα
«εξειδικευμζνθ» κζςθ που κατζχουν ςε μια κυρίαρχθ εφαρμογι αςτικϊν μεταφορϊν.

59

βξίζθνληαη ζε ηζρχ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. πγθαιέζηε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο
ψζηε λα ιάβεηε ππφςε ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα κπνξέζεηε λα θαηαλνήζεηε ηα δεηήκαηα πνπ
ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο απαζρνινχλ.
Γηαζθαιίζηε ηε δηαζεζηκόηεηα ρώξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ έξγσλ:

4.


Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, παξαρσξήζηε δεκφζην ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηνπηθήο
παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οξηζκέλνη επξσπατθνί νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνζθέξνπλ
ηεκάρηα γεο πξνο ελνηθίαζε ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ
θσηνβνιηατθψλ ζπιιεθηψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν
ζηφρνο είλαη ε εθκεηάιιεπζε κεγάισλ αρξεζηκνπνίεησλ ρψξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.

πγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πξνώζεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο
To 2005, ν Γήκνο Μνλάρνπ (Γεξκαλία) έιαβε ην βξαβείν «Πξάζηλε Πξσηεχνπζα». ηα πιαίζηα
ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο, ν Γήκνο παξαρσξεί ηηο ζηέγεο
ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπ (θπξίσο ζρνιείσλ) γηα ηδησηηθέο
επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά. Ο Γήκνο έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα
ηελ επηινγή ησλ επελδπηψλ.
Σν πξφγξακκα θαηά ην ήκηζπ πξννξίδεηαη γηα νκάδεο πνιηηψλ. Δάλ ππάξρνπλ πνιινί αηηνχληεο
γηα κηα ζηέγε, ν ληθεηήο επηιέγεηαη κε θιήξσζε. Οη ζηέγεο παξαρσξνχληαη ρσξίο ελνίθην, αιιά νη
ρξήζηεο ππνγξάθνπλ έλα ζπκβφιαην, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηέγε ππφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ πξνθαηαβνιή γηα ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο, επζχλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζηέγεο θαη πξέπεη λα εθζέηνπλ ην
ζχζηεκα ζην θνηλφ.
Οη ηειεπηαίεο δχν πξνζθιήζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πάλσ απφ 200.000
kWh/έηνο θσηνβνιηατθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν δεηνχκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε παξαγσγή
πεξίπνπ 400.000 kWh/έηνο θσηνβνιηατθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζηέγεο
ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ (πεξίπνπ 10.000 m2 δηαζέζηκα γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε)
Πεγή: Οδεγφο γηα ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο «Save the Energy, save the climate, save
money» (CEMR, Climate Alliance, Energie-Cités 2008) http://www.ccre.org/bases/T_599_34_3524.pdf
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ

i) Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δλέξγεηαο (ΓΟΔ)
Σν Πξφγξακκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Παξνπζίαζεο πζηεκάησλ Σειεζέξκαλζεο θαη Σειεςχμεο
ηνπ ΓΟΔ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελζσκάησζεο ηεο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο
http://www.iea-dhc.org/index.html

ii) Σν έξγν ELEP
Σν ELEP (European Local Electricity Production – Δπξσπατθή Σνπηθή Παξαγσγή Δλέξγεηαο) απνηειεί
έλα Δπξσπατθφ Έξγν πνπ ζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξψπε» θαη ην νπνίν
πξνζθέξεη ηερληθέο πιεξνθνξίεο, πιεξνθνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, εξγαιεία θαη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
www.elep.net

iii) Σν έξγν ST-ESCOs
Σν έξγν ST-ESCOs (Δηαηξείεο Παξνρήο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ Θεξκηθψλ Ζιηαθψλ πζηεκάησλ)
παξέρεη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ησλ έξγσλ STESCO, νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα «Δπθπήο
ελέξγεηα – Δπξψπε».
www.stescos.org
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iv) Πξόγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξώπε»
Σν πξόγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξώπε» απνηειεί εξγαιείν ηεο ΔΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηνκείο-ζηφρνπο.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

v) Σν έξγν ECOHEATCOOL
Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη λα θνηλνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ
ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο γηα ηε πξνζθνξά κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη κεγαιχηεξεο
αζθάιεηαο ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο κε ην πιενλέθηεκα ρακειφηεξσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξψπε».
www.ecoheatcool.org

vi) Euroheat & Power
Ο Euroheat & Power είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ελψλεη ηνλ ηνκέα ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη
ειεθηξηζκνχ, ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη πέξα απφ απηήλ, κε
κέιε απφ πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα ρψξεο.
www.euroheat.org
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8.4 ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ38
Πξάζηλεο Γεκόζηεο πκβάζεηο

1.

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο απηψλ θαη
θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαηά ηελ απφθαζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή
επθαηξία ζηνπο Ο.Σ.Α. λα βειηηψζνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.
Με ηηο πξάζηλεο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζπλεπάγεηαη φηη νη δεκφζηεο αλαζέηνπζεο αξρέο
ιακβάλνπλ ππφςε πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα αγαζά,
ππεξεζίεο ή έξγα. Οη βηώζηκεο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνρσξνχλ αθφκε παξαπέξα, ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη νη δεκφζηεο αλαζέηνπζεο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο – ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία– θαηά ηε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα αγαζά, ππεξεζίεο ή έξγα.
Οη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο θαζψο ηε ζέηνπλ σο θξηηήξην ζηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αγαζά, ππεξεζίεο ή έξγα. Απηέο αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε δηαρείξηζε θηηξίσλ, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα εμνπιηζκφ πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα,
φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ηα νρήκαηα θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη ηελ άκεζε
αγνξά ελέξγεηαο, π.ρ. ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθέο φπσο είλαη ην θφζηνο
ηνπ θχθινπ δσήο 39, ε ζέζπηζε ειαρίζησλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ε ρξήζε θξηηεξίσλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε νξγαληζκνχο.
Οη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξέρνπλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο, θαη ηηο θνηλφηεηέο
ηνπο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε:


Με ηε ρξήζε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο, νη δεκφζηεο αξρέο κεηψλνπλ ηηο πεξηηηέο δαπάλεο θαη
εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα .



Μεξηθά ελεξγεηαθά απνδνηηθά πξντφληα, φπσο νη ιακπηήξεο, έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο
θαη είλαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη νη θζελφηεξεο ελαιιαθηηθέο ηνπο. Ζ αγνξά απηψλ ησλ
πξντφλησλ κεηψλνπλ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπρλή
αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ.



Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ ζα βνεζήζεη ηηο δεκφζηεο αξρέο ζηε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα.

Απνηειψληαο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε νη δεκφζηεο αξρέο ζπκβάιινπλ ζην λα πεηζηνχλ νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην επξχ θνηλφ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε Πξάζηλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δελ έγθεηηαη κφλν ζηηο
επηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 , νη νπνίεο θαηά κέζν φξν
(βι. ηε κειέηε «πιινγή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο»40
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – ΓΓ Πεξηβάιινληνο) αλέξρνληαη
ζην 25%, αιιά θαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο θαηά κέζν φξν απνηεινχλ 1.2% ηεο
εμνηθνλφκεζεο. Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη
γηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαηεγνξίεο πξντφλησλ:


38

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι ΓΔ Ρεριβάλλοντοσ http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm www.iclei-europe.org/deep και
www.smart-spp.eu.
39

Το κόςτοσ κφκλου ηωισ αναφζρεται ςτο ςυνολικό κόςτοσ κατά τθ διάρκεια ηωισ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Σε αυτό
ςυμπεριλαμβάνεται θ απόκτθςθ (παράδοςθ, εγκατάςταςθ, προμικεια), θ λειτουργία (ενζργεια, ανταλλακτικά), θ ςυντιρθςθ, θ
μετατροπι και το κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ.
40

Μπορείτε να κατεβάςετε αυτι τθ μελζτθ από το http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm. Θ ζκκεςθ αναφοράσ
παρουςιάηει ςτατιςτικζσ πλθροφορίεσ και ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτισ 7 πιο προθγμζνεσ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ όςον αφορά τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ. Διαπιςτϊκθκε ότι θ εξοικονόμθςθ εκπομπϊν ιταν τθσ τάξεωσ -47%/-9% και οι
οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ τάξεωσ -5,7%/+0,31%.
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Καηεγνξία πξντόληνο

Γεκφζηεο κεηαθνξέο



Αγνξά ιεσθνξείσλ θαη ζηφινπ δεκφζησλ νρεκάησλ ρακειψλ
εθπνκπψλ.



ια ηα ιεσθνξεία πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεηξεηέο ηξφπνπ
νδήγεζεο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ.



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ειεθηξνπαξαγσγήο, ππεξβαίλνληαο ηα εζληθά
πξνγξάκκαηα ζηήξημεο. Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηε
ζπκπεξίιεςε ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο. Γηα παξάδεηγκα ΔΔΤ.



Αγνξά θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ αγαζψλ ΗΣ πνπ πιεξνχλ ηηο
πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε.

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα

Πξντφληα ΗΣ
(Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο)

Παξαδείγκαηα απαηηήζεσλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ



Παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζπζθεπψλ ηνπο.



Καηαζθεπή/Αλαθαίληζε
θηηξίσλ

Υξήζε ησλ ηνπηθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ)
Δδξαίσζε πςειψλ πξνηχπσλ απφδνζεο πνπ κεηψλνπλ ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ (βι. θεθάιαην γηα ηηο πνιηηηθέο
θαηαζθεπήο θηηξίσλ)

Οη πξάζηλεο, νη αεηθφξεο θαη νη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζπλίζηαληαη
ηδηαίηεξα. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, κφλν ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο απεηθνλίδνληαη ζηηο απνγξαθέο ησλ εθπνκπψλ CO2. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη
ζηηο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α..
Ζ λέα Οδεγία 2009/33/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε θαζαξψλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ νρεκάησλ
απαηηεί λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εθ‘ φξνπ δσήο επηπηψζεηο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ησλ
εθπνκπψλ CO2 θαη ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε φιεο ηηο αγνξέο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Σα Κξάηε
Μέιε ππνρξενχληαη λα ζέζνπλ ζε ηζρχ ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε
ηελ παξνχζα νδεγία έσο ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2010.
Ζ αγνξά νρεκάησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ απνηειεί κηα βαζηθή αγνξά κε κεγάιε πξνβνιή.
πλεπψο, ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξζείζαο νδεγίαο κπνξεί λα πξνσζήζεη κηα επξχηεξε εηζαγσγή
ζηελ αγνξά θαζαξψλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ νρεκάησλ ζηνπο Γήκνπο θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο
ηνπο κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κε απνηέιεζκα ηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζηφινπ ησλ νρεκάησλ.
2.

Κνηλέο δεκόζηεο ζπκβάζεηο41

Ωο «θνηλή ζύκβαζε» (Κ) λνείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ελεξγεηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ απφ
δχν ή πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο. Σν βαζηθφ θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζα πξέπεη λα
ππάξρεη κφλν κία δηαθήξπμε εθ κέξνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αξρψλ. Σέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο Κ δελ απνηεινχλ θάηη θαηλνχξην –ζε ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε
νπεδία, νη δεκφζηεο αξρέο ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο αγνξέο επί ζεηξά εηψλ– αλ θαη ζε πνιιέο
επξσπατθέο ρψξεο, εηδηθά ηνπ Νφηνπ, ζπρλά ππάξρεη πνιχ κηθξή ή θαζφινπ εκπεηξία ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα.
Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνθαλή νθέιε γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Κ:

41

Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων και των Κοινϊν Δθμόςιων Συμβάςεων μποροφν να βρεκοφν ςτθν
ιςτοςελίδα του ζργου LEAP www.iclei-europe.org/index.php?id=3113. Το ζργο χρθματοδοτείται από τθ ΓΔ Ρεριβάλλοντοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω ενόσ ζργου LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Υακειόηεξεο ηηκέο – Ο ζπλδπαζκφο αγνξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγεί ζε νηθνλνκίεο
θιίκαθαο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ έξγνπ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο
ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο κπνξεί λα ππεξβαίλεη απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ έξγσλ.



Δμνηθνλόκεζε δηνηθεηηθνύ θόζηνπο – Σν ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ έξγν γηα κηα νκάδα αξρψλ
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή κίαο αληί πνιιψλ δηαθεξχμεσλ θαη
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά.



Γεμηόηεηεο θαη γλώζεηο – Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαθφξσλ
αξρψλ επηηξέπεη επίζεο ηε ζπγθέληξσζε δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ.
Απηφ ην κνληέιν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ απαηηεί ηε ζπκθσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε κηα ξεηή ζπκθσλία ζρεηηθά κε
ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην θνηλφ θαη ην επηκέξνπο λνκηθφ πιαίζην
θάζε πιεπξάο.
42

Παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο: Κνηλέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα θαζαξά νρήκαηα ζηε ηνθρφικε

Ο Γήκνο ηνθρφικεο θαη άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο δηνξγάλσζαλ κηα θνηλή δεκφζηα ζχκβαζε γηα
θαζαξά νρήκαηα. Ο Γήκνο εξγάζηεθε γηα ηελ εηζαγσγή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θαζαξψλ νρεκάησλ θαη
δηθχθισλ ζηνλ ζηφιν νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Γήκν. Σν 2000 ν Γήκνο είρε ζε
ιεηηνπξγία πεξίπνπ 600 θαζαξά νρήκαηα. Δπίζεο, ππάξρεη έλα ζρέδην γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ θαζαξψλ νρεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζε πεξίπνπ 10.000 έσο πεξίπνπ ην 2010. Σα πην θνηλά θαχζηκα
είλαη ε αηζαλφιε θαη ην βηναέξην θαη ηα θαζαξά νρήκαηα αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 60%
νηθνινγηθά θαχζηκα θαη θαηά ην ππφινηπν βελδίλε ή πεηξέιαην θίλεζεο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Απαηηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξαηεξίσλ νηθνινγηθψλ θαπζίκσλ ψζηε ηα θαζαξά νρήκαηα λα
κπνξνχλ λα εθνδηάδνληαη κε άιια θαχζηκα πέξαλ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο. Έσο ην
2050, αλακέλεηαη φηη φια ηα απηνθίλεηα ζα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ θαζαξά νρήκαηα.
Μείσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: 2005 1,600 ηφλνη αλά έηνο – 2030/2050 480,000 ηφλνη αλά έηνο.
Κφζηνο: SEK 6M εηεζίσο (πεξίπνπ 576,000€)
3.
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Αγνξά Πξάζηλεο Δλέξγεηαο

Ζ απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο παξέρεη ζηνπο Ο.Σ.Α. ηε δπλαηφηεηα λα
επηιέγνπλ ειεπζέξα ηνλ πάξνρν ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ σο ειεθηξηθή
ελέξγεηα, ε νπνία παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ή «πξάζηλε ελέξγεηα», νξίδεηαη: «ε
ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο, θαζψο θαη ην κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο ζε πβξηδηθνχο ζηαζκνχο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξσζε
ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θαη εμαηξνπκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηα
ζπζηήκαηα απηά».
Γηα λα είλαη βέβαηνη φηη ε παξερφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά εγγχεζεο πξνέιεπζεο
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφο ν κεραληζκφο έρεη πξνβιεθζεί ζηελ Οδεγία 2001/77/EOK. Ο
πάξνρνο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη αλεμάξηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ γεγνλφηνο φηη κηα
αληίζηνηρε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη παξαρζεί απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ή έρεη παξαρζεί
κέζσ ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο.

42
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Από το πρόγραμμα δράςθσ τθσ Στοκχόλμθσ κατά των Εκπομπϊν Αερίων Κερμοκθπίου(2003)
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο www.procuraplus.org

64

Πξνεγνχκελε εκπεηξία αγνξάο Πξάζηλεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηε γεξκαληθή δεκφζηα
δηνίθεζε πεξηειάκβαλε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ:
i)

Σν 100% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2001/77/EΟΚ.

ii) Ζ παξνρή ΖΔ-ΑΠΔ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε πηζηνπνηεκέλε κείσζε CO2 θαηά ηε
πεξίνδν δηαλνκήο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη:
α) Ζ κείσζε CO2 πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν δηαλνκήο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ πνζνχ ηνπ κέζνπ φξνπ παξνρήο ξεχκαηνο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
β) Πξέπεη λα παξέρνληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα κείσζεο CO2 ηα νπνία είλαη
απνηέιεζκα ησλ λέσλ κνλάδσλ, δειαδή ησλ κνλάδσλ πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ην έηνο ηεο
πξαγκαηηθήο παξνρήο. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη κέζσ εηδηθψλ
θχιισλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ.
iii) Δγγχεζε Πξνέιεπζεο: Ζ πξνέιεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθψο
αληρλεχζηκε θαη λα βαζίδεηαη ζε αλαγλσξίζηκεο πεγέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο πεγέο, ν δηακνηξαζκφο κεηαμχ ησλ πεγψλ πξέπεη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. Σα
εηδηθά θχιια θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ρξεζηκεχνπλ ζηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε
ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αλακελφκελε κείσζε CO2 πνπ
επηηεχρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν δηαλνκήο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα παξέρεη αλαλεψζηκε
ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κνλάδεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, σζηφζν, ζα πξέπεη
επίζεο λα πιεξεί ηα ζηνρεπκέλα επίπεδα κείσζεο CO2 πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε.
iv) Δμαίξεζε επηδνηνχκελεο παξνρήο: Ο πάξνρνο νθείιεη λα επηβεβαηψζεη ππφ ηε κνξθή
ππεχζπλεο δήισζεο φηη ε παξνρή ξεχκαηνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί είηε εμνινθιήξνπ ή ελ
κέξεη ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν.

v) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ αλάζεζεο, απνλεκήζεθαλ επηπιένλ βαζκνί ζηνλ πάξνρν ηνπ

νπνίνπ ε πξνζθνξά ππεξέβαηλε ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηεο επίηεπμεο κείσζεο εθπνκπψλ
CO2 θαηά 30%, ζε ζχγθξηζε κε ην ηφηε πθηζηάκελν ελεξγεηαθφ κείγκα ζηε Γεξκαλία. Ζ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πξνζδηνξίζηεθε κα βάζε ηε βέιηηζηε
αλαινγία ηηκήο-απφδνζεο.

Ζ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ζπκβαηηθήο θαη πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ην
θαζεζηψο απειεπζέξσζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θαη ηελ χπαξμε
παξφρσλ πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζπρλά είλαη αθξηβφηεξε, αλ
θαη ε δηαθνξά ηηκήο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, θαη ππάξρνπλ κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξάζηλε
ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαηίζεηαη ζε θζελφηεξε ηηκή. Ζ πξάζηλε ελέξγεηα απνηειεί απνδεδεηγκέλα κηα
νκάδα πξντφλησλ δηαζέζηκε γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε αληαγσληζηηθή βάζε.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
1. Δπξσπατθή Δπηηξνπή –ΓΓ Πεξηβάιινληνο
Ζ ηζηνζειίδα ΓΓ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο παξέρεη νδεγίεο, θαιέο πξαθηηθέο,
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ζπλδέζκνπο θαη πρλέο Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο
πκβάζεηο.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
2. ICLEI – Procura+
Ζ Procura+ απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηνπ ICLEI φπνπ παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο.
www.procuraplus.org
3. SENTERNOVEM
Ζ SenterNovem έρεη αλαπηχμεη θξηηήξηα θαη πξαθηηθά εξγαιεία πινπνίεζεο Αεηθφξσλ πκβάζεσλ γηα
ηελ ελζσκάησζε ηεο αεηθνξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
http://www.senternovem.nl/sustainableprocurement/index.asp
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4. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ – PRO-EE
Σν έξγν Pro-EE («Γεκφζηεο πκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο») ζηνρεχεη
ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ησλ αεηθφξσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
Αλαπηχζζεη πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο δηθηχσζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή ζηελ Δπξψπε.
http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html
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8.5 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηφζν ζηηο
κεηαθνξέο φζν θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζηηθή
αλάπηπμε, φπσο είλαη ε απνθπγή ηεο άηαθηεο εμάπισζεο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, επεξεάδνπλ ηε
ρξήζε ελέξγεηαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη κεηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή έληαζε ησλ κεηαθνξψλ. Ζ
ζπκπαγήο πφιε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε πην νηθνλνκηθέο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δεκφζηεο
κεηαθνξέο. Ζ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο ζηέγαζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επθαηξηψλ εξγαζίαο (κηθηή
ρξήζε) ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ έρεη ζαθή επίδξαζε ζηνπο ηξφπνπο θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ
θαη ζηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. Οη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ
ζρέδηα αεηθφξαο θηλεηηθφηεηαο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζηξνθή πξνο πην βηψζηκνπο ηξφπνπο
κεηαθνξάο.
Σν ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θηηξίσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν απφ πιεπξάο
ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ. Ο ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
δνκεκέλσλ πεξηνρψλ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθνχ θιηκαηηζκνχ. Ζ
δελδξνθχηεπζε γχξσ απφ θηίξηα γηα ηε ζθίαζε ησλ αζηηθψλ επηθαλεηψλ θαη νη πξάζηλεο ζηέγεο γηα ηε
κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απηψλ ησλ επηθαλεηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ. Ζ αλαινγία κεηαμχ πιάηνπο, κήθνπο θαη χςνπο, θαζψο θαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ αλαινγία γπάιηλσλ επηθαλεηψλ 44 ζα πξέπεη λα
κειεηεζνχλ ιεπηνκεξψο φηαλ θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα λέα αζηηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, νη επαξθείο
ρψξνη πξαζίλνπ θαη ε θχηεπζε δέλδξσλ θνληά ζε θηίξηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ησλ
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ελ ζπλερεία ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.
Τπάξρνπλ επίζεο παξαδείγκαηα Ο.Σ.Α. πνπ έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνπλ νηθηζκνχο ρσξίο
CO2 ή αθφκε πνπ έρνπλ ζέζεη σο γεληθφ ζηφρν λα θαηαζηνχλ «ειεχζεξνη απφ νξπθηά θαχζηκα». Ζ
δεκηνπξγία νηθηζκψλ ρσξίο CO2 πξνυπνζέηεη ηελ εθ λένπ δηακφξθσζε πεξηνρψλ θαηά ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα κελ ππάξρεη θαηαλάισζε νξπθηψλ θαπζίκσλ.
Ζ αζηηθή ππθλφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη νη επηπηψζεηο (ζεηηθέο
θαη αξλεηηθέο) ηεο ππθλφηεηαο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, νη επηπηψζεηο ηεο αζηηθήο
ππθλφηεηαο κπνξεί λα είλαη αληηθξνπφκελεο.
Παξάκεηξνη
Μεηαθνξέο

Τπνδνκέο

Θεηηθέο επηπηώζεηο
Πξνψζεζε δεκφζησλ κεηαθνξψλ θαη
κείσζε ηεο αλάγθεο θαη ηεο δηάξθεηαο
κεηαθηλήζεσλ κε ηδησηηθά νρήκαηα
Ζ κείσζε ηνπ κήθνπο ησλ έξγσλ
ππνδνκήο, φπσο ηεο παξνρήο λεξνχ
θαη ησλ γξακκψλ απνρέηεπζεο,
κεηψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ άληιεζε

Κάζεηα ζπζηήκαηα
κεηαθνξάο

-

Αεξηζκόο

-

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Ζ ζπκθφξεζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο
κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ

Σα πνιπψξνθα θηίξηα απαηηνχλ
αλειθπζηήξεο, απμάλνληαο έηζη ηελ
αλάγθε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα
θάζεηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο
Ζ ζπγθέληξσζε πνιπψξνθσλ θαη
κεγάισλ θηηξίσλ κπνξεί λα
απνηειέζεη εκπφδην ζηηο ζπλζήθεο
αεξηζκνχ

44

A. Yezioro, Isaac G. Capeluto, E. Shaviv – Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχεδιαςμοφ για τον κατάλλθλο θλιαςμό των αςτικϊν πλατειϊν –
Ανανεϊςιμθ Ενζργεια 31 (2006) 1011-1023 - (Design guidelines for appropriate insolation of urban squares – Renewable Energy 31 (2006)
1011-1023).
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Παξάκεηξνη

Θεξκηθή απόδνζε

Θεηηθέο επηπηώζεηο
Σα θηίξηα πνιιαπιψλ κνλάδσλ
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή
έθηαζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη
ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ηα
θηίξηα. Ζ ζθίαζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ
κπνξεί λα κεηψζεη ηελ έθζεζε ησλ
θηηξίσλ ζηνλ ήιην θαηά ηε ζεξηλή
πεξίνδν

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο

-

Ζ ζεξκφηεηα ε νπνία
απειεπζεξψλεηαη θαη παγηδεχεηαη ζε
αζηηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα απμήζεη
ηελ αλάγθε γηα θιηκαηηζκφ
Αζηηθή ζεξκηθή
λεζίδα

Δλεξγεηαθά
ζπζηήκαηα
Υξήζε ειηαθήο
ελέξγεηαο

-

Σα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο θαη
ηειεςχμεο, ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ
κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε,
είλαη πεξηζζφηεξν εθηθηά φηαλ ε
ππθλφηεηα είλαη πςειφηεξε
-

Ζ δπλαηφηεηα γηα θπζηθφ θσηηζκφ
γεληθά κεηψλεηαη ζε πεξηνρέο πςειήο
ππθλφηεηαο απμάλνληαο ηελ αλάγθε
γηα ειεθηξηθφ θσηηζκφ θαζψο θαη ην
ςπθηηθφ θνξηίν γηα ηελ απνκάθξπλζε
ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ
ηνλ ειεθηξηθφ θσηηζκφ

Οη ζηέγεο θαη νη εθηεζεηκέλεο
επηθάλεηεο γηα ηε ζπιινγή ειηαθήο
ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο

Μηα επηζπκεηή ξνή αέξα γχξσ απφ ηα
θηίξηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
ζσζηήο δηάηαμεο ησλ πνιπψξνθσλ
δνκηθψλ κνλάδσλ
Πίλαθαο 1. Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο αζηηθήο ππθλόηεηαο ζηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε45

Δλεξγεηαθή
θαηαλάισζε γηα
αεξηζκό

Ο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα λέα θαη αλαθαηληζκέλα θηίξηα.
Γθξόληλγθελ (Οιιαλδία)
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ν Γήκνο Γθξφληλγθελ είρε ήδε πξνρσξήζεη θαηά πνιχ ηα ζρέδηα
θπθινθνξίαο θαη ηηο πνιηηηθέο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή αζηηθψλ πνιηηηθψλ,
νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα αζηηθφ θέληξν ρσξίο απηνθίλεηα θαη έλαλ κηθηψλ ρξήζεσλ
δεκφζην ρψξν, κε φιεο ηηο πεξηνρέο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο κε πνδήιαην.
Ζ βαζηθή έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκέλν βαζίζηεθε ζην φξακα ηεο
«ζπκπαγνχο πφιεο», ε νπνία έζεζε πςειά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γήκνπ ην νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα κεηαθνξψλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε αλάκεζα ζην
ζπίηη θαη ηελ εξγαζία, ή ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν, ψζηε ε ρξήζε ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ λα
πξνζθέξεη κηα θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ νρήκαηνο απφ πιεπξάο ρξφλνπ
κεηαθίλεζεο. Οη θάηνηθνη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςσλίδνπλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
αλάγθεο ζηηο γεηηνληέο ηνπο, ελψ ην θέληξν ηεο πφιεο πξέπεη λα ρξεζηκεχεη σο θχξην εκπνξηθφ θέληξν.

45

Ο πίνακασ αυτόσ ζχει αποςπαςτεί από το: Sam C.M. Hui – Μειωμζνθσ ενζργειασ κτιριακόσ ςχεδιαςμόσ ςε αςτικά κζντρα υψθλισ
πυκνότθτασ – Ανανεϊςιμθ Ενζργεια 24 (2001) 627-640 (Low energy building design in high-density urban cities – Renewable Energy 24
(2001) 627-640)
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Οη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζρνιεία πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο.
Έρεη αλαπηπρζεί κηα ζεηξά πγηψλ πνιηηηθψλ κεηαθνξάο πνπ επλννχλ ην πεξπάηεκα, ηηο δεκφζηεο
κεηαθνξέο θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ πνδειαζία. Έλα ζρέδην θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο ρσξίδεη ην
θέληξν ηεο πφιεο ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη θαηαζθεπάζηεθε έλαο νδηθφο δαθηχιηνο, ν νπνίνο
πεξηβάιιεη ηελ πφιε θαη κεηψλεη ηελ πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζην θέληξν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990 ππήξρε απζηεξή εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο ζηάζκεπζεο. Καζηεξψζεθαλ
ρψξνη ζηάζκεπζεο κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζε κηα επξεία αθηίλα γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο.
Γεκηνπξγήζεθαλ πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί αληαπνθξίζεσο κε δεκνηηθά ιεσθνξεία θαη άιιεο πςειήο
πνηφηεηαο δεκφζηεο κεηαθνξέο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο πνδειαζίαο γηα ηελ
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ πνδειαηνδξφκσλ, βειηηψλνληαο ηα πεδνδξφκηα θαη ηηο γέθπξεο γηα ηνπο
πνδειάηεο, δεκηνπξγψληαο πνιιέο πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ θιπ. ε
δηάθνξεο δξάζεηο δεηήζεθε ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ή ζπγθεθξηκέλσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, έρεη ζπληαρζεί κηα επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο κεηαθηλήζεσλ,
πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ζρέδην θηλεηηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε πεξηθεξεηαθνχο θαη
εζληθνχο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα αζηηθφ θέληξν ην νπνίν είλαη εληειψο
θιεηζηφ ζηα απηνθίλεηα, φπνπ ε κφλε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο κεηαμχ ηνκέσλ είλαη κε ηα πφδηα, ην
πνδήιαην ή ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο.
πγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα; | δείηε εδψ:
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/document000113.pdf
Πεγέο: βάζε δεδνκέλσλ EAUE «SURBAN – Καιέο πξαθηηθέο αζηηθήο αλάπηπμεο» θαη ε ηζηνζειίδα
«Fiets Beraad» (www.fietsberaad.nl).
Ο πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε
ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηηο ΑΠΔ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη
ρξνλνβφξεο θαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο απνηεινχλ ζαθέο εκπφδην ζηελ πξνψζεζε
ησλ ΑΠΔ θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Απηά ηα δεηήκαηα ζα
πξέπεη λα είλαη εληαγκέλα ζηα κέηξα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Ο.Σ.Α..
χληνκεο ζπκβνπιέο:
 Θέζπηζε θξηηεξίσλ ελέξγεηαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ (ρσξνηαμηθφ, πνιενδνκηθφ,
θηλεηηθφηεηαο)
 Πξνψζεζε κηθηήο ρξήζεο (θαηνηθίεο, ππεξεζίεο, εξγαζία)
 ρεδηαζκφο γηα ηελ απνθπγή ηεο άηαθηεο εμάπισζεο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο:
- Έιεγρνο ηεο επέθηαζεο ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρψλ
- Αλάπηπμε θαη αλαδσνγφλεζε παιαηψλ (ππνβαζκηζκέλσλ) βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ
- Σνπνζέηεζε λέσλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο εληφο ηεο εκβέιεηαο πθηζηάκελσλ δεκφζησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ
- Απνθπγή ηεο θαηαζθεπήο εκπνξηθψλ θέληξσλ εθηφο πφιεο
 ρεδηαζκφο πεξηνρψλ ρσξίο απηνθίλεηα ή ήπηαο θπθινθνξίαο κε ηε δεκηνπξγία πεξηνρψλ
θιεηζηψλ ζηελ θπθινθνξία ή κε ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ηειψλ θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο
 Πξνψζεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε αμηνπνίεζε ειηαθνχ δπλακηθνχ παξαδείγκαηνο
ράξηλ κε ην ζρεδηαζκφ λέσλ θηηξίσλ κε βέιηηζηε ζέζε έθζεζεο ζηνλ ήιην.

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ
i)

Παξαδείγκαηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αζηηθήο Αλαγέλλεζεο είλαη δηαζέζηκα ζηελ
ηζηνζειίδα
http://www.eukn.org/eukn/themes/index.html

ii) Έγγξαθν: «Κνηλνηηθή Δλέξγεηα: Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο γηα έλα κέιινλ κε ρακειέο
εθπνκπέο άλζξαθα»
http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%20Energy%20Urban%20Planning%20For%20A%20Low%20Carbon%20Future.pdf
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8.6 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΠΔ)
Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ΓΑΔ ζαο είλαη ζεκαληηθφ λα επσθειεζείηε απφ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ
κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ΣΠΔ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα.
Οη ΣΠΔ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνυινπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηξφπνπ δσήο
καο. Ζ αληηθαηάζηαζε πξντφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε πςειέο εθπνκπέο άλζξαθα
απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα, π.ρ. ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαληήζεσλ
πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηειεδηαζθέςεηο, ή ηνπ ραξηηνχ κε ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, φπσο θαη ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ
ζεξκνθεπίνπ.
ηελ παξνχζα ζηηγκή, ε κεγαιχηεξε επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε απνυινπνίεζε είλαη ε ηειεεξγαζία – φπνπ ηα άηνκα εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή ηνπο κεηαθίλεζε
απφ θαη πξνο ηνλ ηφπν εξγαζίαο. Ζ απνυινπνίεζε κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη έκκεζα ηηο εθπνκπέο
επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ, εληζρχνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή θαη δεκηνπξγψληαο κηα θνπιηνχξα ρακεινχ άλζξαθα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλ θαη απηέο νη
επηπηψζεηο είλαη δπζθνιφηεξν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Αλ κε ηη άιιν, ε απνυινπνίεζε παξέρεη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, επηηξέπνληαο ζε άηνκα ηνλ έιεγρν ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα πνπ αθήλνπλ κε
έλαλ πνιχ άκεζν ηξφπν.
Σέινο, νη ΣΠΔ θαηέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο απνδνηηθφηεηαο: νη
θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ.
Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ιχζεηο, νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα «δνχκε» ηελ ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο καο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη παξέρνπλ ηα κέζα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ψζηε λα
θαηαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά.
Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα κέηξσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ
επίπεδν:


Κηλήζηε κηα αλνηρηή ζπδήηεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζε ζρεηηθνχο ηνκείο
κε κεγάιε δπλαηφηεηα αληίθηππνπ φπσο είλαη νη ελεξγεηαθά έμππλεο θαηνηθίεο θαη ηα
ελεξγεηαθά έμππλα θηίξηα, ν έμππλνο θσηηζκφο, ηα «εμαηνκηθεπκέλα» ζπζηήκαηα δεκφζησλ
ζπγθνηλσληψλ…



Φέξηε ζε επαθή ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ελέξγεηαο ψζηε
λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο θαη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δξάζηε σο
ζχλδεζκνο κε ηηο εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο πξνψζεζε θαη
ρξήζε ησλ έμππλσλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο. Βεβαησζείηε φηη νη επηιεγκέλνη έμππλνη κεηξεηέο
παξέρνπλ κηα ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη
πηζαλψλ νθειψλ απφ πιεπξάο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ή πξνσζήζηε ηε δηαλνκή ησλ
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ ηερλνινγηψλ επηηξέπνληαο ηελ επξχηεξε θαη
πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ.



Πξνάγεηε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηελ ηειε-εξγαζία, ηηο ηειεδηαζθέςεηο θιπ ζην
πιαίζην ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη πξνσζήζηε ηε ρξήζε ηνπο.



Δλζσκαηψζηε ηηο ΣΠΔ ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηα δεκφζηα
θηίξηα, ηνλ δεκφζην θσηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξψλ.



Καιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Ο.Σ.Α.: εθαξκφζηε ηελ νηθνινγηθή νδήγεζε, ηε
46
βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ) θαη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
επηηήξεζε ηνπ ζηφινπ.



Παξαθνινπζήζηε θαη πξνβάιεηε πεξηζζφηεξν ζηνπο πνιίηεο ηηο εθπνκπέο αεξηψλ
ζεξκνθεπίνπ θαη άιια πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα. Ζ παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
παξέρεη ηα κέζα γηα ηε κειέηε ησλ εθπνκπψλ, ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ θαζψο θαη γηα
παξεκβάζεηο47.

46

Ρλθροφορίεσ για τθν πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, εναλλακτικζσ διαδρομζσ…

47

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτισ ιςτοςελίδεσ www.eurocities.eu και www.clicksandlinks.com
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Γείμηε φηη νη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξαθηηθφ παξάδεηγκα δηαζθαιίδνληαο φηη νη
ππνδνκέο ΣΠΔ θαη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αθήλνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ
απνηχπσκα άλζξαθα. Πξνσζήζηε ηηο πξαθηηθέο απηέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ επξχηεξε
θνηλσλία.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη νη ίδηεο νη ΣΠΔ έρνπλ απνηχπσκα άλζξαθα, σζηφζν
πξέπεη λα ππάξρνπλ πξάζηλεο πνιηηηθέο ΣΠΔ, νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ΣΠΔ
παξακέλνπλ ιχζε, θαη φρη κέξνο, ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ
i)

Ζ ηζηνζειίδα INFSO ηεο ΓΓ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξηέρεη έλα κεγάιν αξηζκφ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζε θηίξηα SMART .
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/index_en.htm

ii)

Ζ Climate Group θαη ε Global eSustainability Initiative (2008) δεκνζίεπζαλ κηα έθζεζε πνπ
πξνσζεί ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΠΔ: "SMART 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the
Information Age". («SMART 2020: Δλεξγνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ρακεινχ άλζξαθα ζηελ Δπνρή
ηεο Πιεξνθνξίαο»)
http://www.theclimategroup.org/assets/resources/publications/Smart2020Report.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΥΔΓΗΧΝ ΓΡΑΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
9.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ΓΑΔ απαηηεί επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Δπνκέλσο είλαη
αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα θαη νη κεραληζκνί
πνπ ζα ιάβνπλ ηνπο πφξνπο απηνχο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη δξάζεηο ηνπ ΓΑΔ.
Οη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αξρέο ηνπ
δεκφζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ρξήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο βειηηψζεηο θαη κεηψζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ινγαξηαζκφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα κείσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ηελ επφκελε πξνυπνινγηζηηθή πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ζπλήζσο ηα έξγα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ, φπνπ νη ελεξγεηαθνί ινγαξηαζκνί θαηαβάιινληαη απφ ηνπο Λεηηνπξγηθνχο
Πξνυπνινγηζκνχο.
Ο Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη λα
ιάβεη ζηαζεξέο δεζκεχζεηο γηα ηα επφκελα έηε. Καζψο νη δεκνηηθνί πφξνη είλαη αλεπαξθείο, ζα
ππάξρεη πάληα αληαγσληζκφο γηα ηε δηαζέζηκε νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θαη πφξσλ. ζνλ αθνξά ηελ πνιπεηή
δέζκεπζε, ηα δηάθνξα πνιηηηθά θφκκαηα ζα πξέπεη λα δψζνπλ θαηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΓΑΔ κεηά ηελ εθινγή λέαο δηνίθεζεο.
Οη επηηπρεκέλεο δξάζεηο ηνπ ΓΑΔ ζα κεηψζνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ελεξγεηαθέο δαπάλεο ηνπ
Ο.Σ.Α., ησλ θαηνίθσλ, ησλ εηαηξεηψλ θαη γεληθά φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Καηά ηελ εμέηαζε
ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΓΑΔ, νη Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα
παξάιιεια νθέιε ηνπο: νθέιε γηα ηελ πγεία, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ απαζρφιεζε, ηελ ειθπζηηθφηεηα
ηεο πφιεο, θηι.
9.2 ΑΡΥΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ
ε θάπνηνπο Ο.Σ.Α., ε επηινγή πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ζχληνκε πεξίνδν
απνπιεξσκήο κπνξεί λα θαλεί δειεαζηηθή. Παξ‘ φια απηά, ε επηινγή απηή δελ ζα ιάβεη ππφςε ην
δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πνπ είλαη δηαζέζηκν απφ ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο. Αληίζεηα,
ζπλίζηαηαη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επσθειείο επηινγέο θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ έρνπλ βαζκφ
απφδνζεο πςειφηεξν απφ ην επηηφθην ηνπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή
καθξνπξφζεζκα ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε.
Γξήγνξεο απνπιεξσκέο ησλ επελδχζεσλ ζπρλά ζεκαίλεη φηη νη νξγαληζκνί δελ δίλνπλ ηε
δένπζα πξνζνρή ζην «θφζηνο θχθινπ δσήο». Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηε
δηάξθεηα δσήο ησλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφζβεζε
δηάξθεηαο 15 εηψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κεγάιε φηαλ αθνξά θηίξηα κε δηάξθεηα δσήο 50-60 εηψλ.
9.3 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΚΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΔΡΓΧΝ 48
Έλα ειθπζηηθφ πξνο ηνπο επελδπηέο έξγν απνηειεί έλα ζαθψο ηεθκεξησκέλν νηθνλνκηθά εθαξκφζηκν
έξγν. Ζ δεκηνπξγία ηνπ μεθηλά κε ηε δηαινγή ησλ κεξψλ πνπ θαζηζηνχλ έλα έξγν νηθνλνκηθά
ειθπζηηθφ. Αξρηθά, απαηηείηαη ε εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ έξγνπ, ε δηαζθάιηζε φηη θάζε
πηπρή έρεη αμηνινγεζεί θαηαιιήισο θαη φηη ην ζρέδην γηα ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο εθάζηνηε
πηπρήο παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα. Κάζε ζπληζηψζα ηνπ έξγνπ πεξηέρεη θαη έλαλ παξάγνληα
θηλδχλνπ θαη θάζε παξάγνληαο θηλδχλνπ θέξεη έλα θφζηνο. Μηα απνηειεζκαηηθή εηαηξεία ελεξγεηαθψλ
ππεξεζηψλ (ΔΔΤ) ή έλαο εηδηθφο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο γλσξίδεη πψο λα αμηνινγήζεη ηα κέξε ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο.

48

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ http://sefi.unep.org/fileadmin/media/sefi/docs/publications/pfm_EE.pdf
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ηαλ κηα ηξάπεδα κειεηά έλα πξφγξακκα, ζηφρνο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ κέζσ
κηαο δηαδηθαζία απνηίκεζεο. Έλαο ηερληθφο ελεξγεηαθφο έιεγρνο δελ είλαη αξθεηφο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Άιιεο πηπρέο, φπσο νη δεμηφηεηεο κεραληθήο (γηα παξάδεηγκα θάπνηαο ΔΔΤ ή ελφο Γεκνηηθνχ
Δλεξγεηαθνχ Γξαθείνπ) ή ν βαζκφο δέζκεπζεο θάζε εκπιεθφκελνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
λα θαηαζηεί έλα έξγν ειθπζηηθφ γηα ηελ ηξάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο γεληθέο απαηηήζεηο κπνξεί
λα είλαη κηα θαιά-απνδεδεηγκέλε ηερλνινγία, θαιά πξνζαξκνζκέλε ζηελ πεξηνρή θαη έλα εζσηεξηθφ
49
επηηφθην πςειφηεξν απφ 10% .
9.4 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Σν ζεκείν απηφ πεξηγξάθεη ηνλ ζπλεζέζηεξν θαη επηθξαηέζηεξν κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Άιια εηδηθά
πξνγξάκκαηα, φπσο ε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη επίζεο δηαζέζηκα. Έλα επξχ θάζκα
επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ www.eumayors.eu
9.4.1

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ50

Σν αλαηξνθνδνηνχκελν θεθάιαην απνηειεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα πνπ απνζθνπεί ζηε
δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα κηα ζεηξά επελδπηηθψλ έξγσλ. Σν θεθάιαην κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη δάλεηα ή επηρνξεγήζεηο θαη ζηνρεχεη ζηελ απηνζπληήξεζή ηνπ κεηά ηελ πξψηε
θεθαιαηνπνίεζή ηνπ.
ηφρνο είλαη ε επέλδπζε ζε απνδνηηθά έξγα κε ζχληνκν ρξφλν απνπιεξσκήο, ε απνπιεξσκή
ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ε εθ λένπ ρξήζε ηνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ έξγσλ. Μπνξεί λα έρεη ηε κνξθή
ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαηφρνπ ή κίαο απηφλνκεο λνκηθήο νληφηεηαο. Σν επηηφθην πνπ
γεληθά εθαξκφδεηαη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ αλαηξνθνδνηνχκελσλ θεθαιαίσλ είλαη ρακειφηεξν απφ
εθείλν ηεο αγνξάο ή αθφκα θαη 0%. Οη πεξίνδνη ράξηηνο είλαη επίζεο ζπρλνί γηα ηελ πεξηνδηθή
θαηαβνιή ησλ αλαηξνθνδνηνχκελσλ θεθαιαίσλ.
Τπάξρνπλ αξθεηά κέξε ζε έλα αλαηξνθνδνηνχκελν θεθάιαην: Οη θάηνρνη κπνξεί λα είλαη
δεκφζηεο ή ηδησηηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνί, ηδξχκαηα ή αξρέο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα
είλαη είηε ν θάηνρφο ηνπ ή κηα δηνξηζκέλε αξρή. Δμσηεξηθνί ρνξεγνί θαη ρξεκαηνδφηεο δηαζθαιίδνπλ
θεθαιαηαθέο εηζθνξέο κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, επηδνηήζεσλ, δαλείσλ θαη άιιεο κνξθέο
αληαπνδνηηθψλ εηζθνξψλ. Οη νθεηιέηεο κπνξεί λα είλαη είηε νη θάηνρνη ηνπ έξγνπ ή ζπκβαιιφκελνη.
Αλάινγα κε ηνπο φξνπο ησλ θεθαιαίσλ, ηα απνθηεζέληα απφ ηα έξγα έζνδα ή θέξδε ζα πξέπεη λα
επηζηξαθνχλ ζην θεθάιαην ζε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
9.4.2

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ

Ίζσο ν επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο λα επηρεηξήζνπλ επεκβάζεηο ζε θηίξηα είλαη λα
επηηξέςνπλ ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ απφ θάπνηνλ ηξίην, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ην επελδπηηθφ
ξίζθν. Με απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ην πςειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
αλακέλεηαη λα αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη ην ρξένο πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θάπνηνπ
ηξίηνπ. Ωζηφζν, ην επηηφθην απνηειεί έλαλ κφλν παξάγνληα αλάκεζα ζε πνιινχο πνπ ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κέζνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.

49

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο δθμιουργίασ ελκυςτικϊν προσ τουσ επενδυτζσ ενεργειακά αποδοτικϊν ζργων
μπορείτε να βρείτε ςτo φυλλάδιο: «Bankable Energy-Efficiency Projects (BEEP) – Experiences in Central and Eastern Europe» .Μπορείτε να
το κατεβάςετε από το:
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/internationales/BEEP_Project_Brochure.pdf
50

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Κεφάλαιο Κίνθςθσ EBRD-Dexia-Fondelec διατίκενται ςτο
www.ebrd.com/new/pressrel/2000/17feb15x.htm και ςτο ζγγραφο «Χρθματοδότθςθ Ενεργειακά Αποδοτικϊν Κατοικιϊν» του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Ενζργειασ http://www.iea.org/Papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/2-Buildings/2-FinancialBarrierBuilding.pdf
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9.4.3

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ (LEASING)51

Ο πειάηεο (κηζζσηήο) απνπιεξψλεη ην θεθάιαην θαη ηνπο ηφθνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα
(εθκηζζσηήο). Ζ ζπρλφηεηα ησλ πιεξσκψλ εμαξηάηαη απφ ην ζπκβφιαην. Ζ ξνή εηζνδήκαηνο απφ ηελ
εμνηθνλφκεζε δαπάλεο θαιχπηεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο κίζζσζεο.
Ο δαλεηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε δηφηη νη πιεξσκέο κίζζσζεο
ηείλνπλ λα είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο πιεξσκέο δαλείσλ· ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ
βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο κνξθέο κίζζσζεο: θεθαιαηνπρηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο.
•

Κεθαιαηνπρηθέο κηζζώζεηο είλαη νη δφζεηο αγνξάο εμνπιηζκνχ. ηελ θεθαιαηνπρηθή κίζζσζε,
νη κηζζσηέο θαηέρνπλ θαη θάλνπλ απφζβεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη δχλαηαη λα επσθειεζνχλ απφ
ζπλδεφκελα θνξνινγηθά νθέιε. Κάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφο πφξνο θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.

•

ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο ν θάηνρνο ηνπ πφξνπ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν) θαηέρεη ηνλ
εμνπιηζκφ θαη νπζηαζηηθά ηνλ εθκηζζψλεη ζηνλ κηζζσηή κε έλα κεληαίν ζηαζεξφ πάγην. Απηφ
απνηειεί ρξεκαηνδνηηθφ πφξν εθηφο ηζνινγηζκνχ. Μεηαηνπίδεη ην ξίζθν απφ ηνλ κηζζσηή ζηνλ
εθκηζζσηή, αιιά ηείλεη λα είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ γηα ηνλ κηζζσηή.

9.4.4

ΔΣΑΗΡΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ52

Οη Δηαηξείεο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΔΤ) παξνπζηάδνληαη ζην Μέξνο III, «Σερληθά κέηξα» ηνπ
παξφληνο νδεγνχ. Οη ΔΔΤ ζπλήζσο ρξεκαηνδνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο
ρσξίο πξνθαηαβνιηθέο επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηνλ Ο.Σ.Α.. Οη επελδπηηθέο δαπάλεο αλαθηψληαη θαη
δεκηνπξγείηαη θέξδνο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπκβνιαίνπ. Σν ζπκβφιαην εγγπάηαη έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηνλ Ο.Σ.Α.,
θαη παξέρεη ζηνλ Γήκν ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο επελδχζεσλ ζε έλαλ άγλσζην ηνκέα. Με ηε ιήμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ, ν Γήκνο απνθηά έλα απνδνηηθφ θηίξην κε ρακειφηεξεο ελεξγεηαθέο δαπάλεο.
πρλά, νη ΔΔΤ πξνζθέξνπλ κηα «εγγύεζε» απφδνζεο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο
κνξθέο. Ζ εγγχεζε κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή ξνή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ
πξνέξρεηαη απφ κία επέκβαζε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δλαιιαθηηθά, ε εγγχεζε κπνξεί λα
νξίδεη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα είλαη επαξθήο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ
εμππεξέηεζεο ρξένπο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ θάηνρν ηνπ θηηξίνπ είλαη ε απάιεηςε ηνπ
θηλδχλνπ ελφο κε απνδνηηθνχ έξγνπ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε έλα πξνζηηφ
επίπεδν.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο λα θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θαη ηελ επελδπηηθή δαπάλε ηνπ λένπ θαη ελεξγεηαθά πην απνδνηηθνχ
εμνπιηζκνχ. Οη επηινγέο εμφθιεζεο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο.
Οη κεηξήζεηο θαη επαιεζεχζεηο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ησλ εζφδσλ είλαη θξίζηκεο γηα φια
53
ηα εκπιεθφκελα κέξε ζην έξγν. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο πξσηνθφιινπ κε
ζηφρν ηε ζπλεξγαζία κε θνηλνχο φξνπο θαη κεζφδνπο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ έξγσλ
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο γηα ηνπο αγνξαζηέο, ηνπο πσιεηέο θαη ηνπο επελδπηέο. πσο
αλαθέξζεθε
ζε
πξνεγνχκελν
θεθάιαην,
ην
Γηεζλέο
Πξσηφθνιιν
Μέηξεζεο θαη Δπαιήζεπζεο Δπηδφζεσλ απνηειεί έλα δηεζλέο ζχλνιν αλαγλσξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ
γηα ηε Μέηξεζε θαη ηελ Δπαιήζεπζε (M&V) εμνηθνλφκεζεο ησλ έξγσλ Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο
(φπσο θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα λεξνχ). Πξφθεηηαη γηα έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη απνδεθηφ
πξσηφθνιιν.

51

www.leaseurope.org/ είναι ζνασ οργανιςμόσ Ευρωπαϊκϊν Εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αυτοκινιτων.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτο τμιμα «Δθμοςιεφςεισ» http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ και
http://www.worldenergy.org/documents/esco_synthesis.pdf
Επιπρόςκετα, θ Αποςτολι του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ατομικισ Ενζργειασ (ΔΟΑΕ) XVI προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα πλθροφοριϊν ςχετικά
με τισ ανταγωνιςτικζσ Ενεργειακζσ Υπθρεςίεσ ςτο http://www.ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=16&Sort=0#ancPublications3
53
Μπορείτε να το κατεβάςετε δωρεάν από το www.ipmvp.org
52
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9.4.5

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΔΤ Ή ΓΖΜΟΗΔ ΓΔΜΔΤΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ
(PICO)54

Δθηφο απφ ηνλ κεγάιν ηδησηηθφ ηνκέα ΔΔΤ, έλαο δεκφζηνο ηνκέαο ΔΔΤ κε ην φλνκα «Γηαδξαζηηθφ
κνληέιν», ή Γεκφζηεο Γεζκεχζεηο Δζσηεξηθήο Απφδνζεο (PICO), έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηελ
Γεξκαλία.
ην κνληέιν PICO έλα ηκήκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελεξγεί γηα θάπνην άιιν ηκήκα σο κνλάδα
κε αλάινγε ιεηηνπξγία κε κηα ΔΔΤ. Σν ηκήκα ΔΔΤ νξγαλψλεη, ρξεκαηνδνηεί θαη εθαξκφδεη ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο βειηηψζεηο θπξίσο κέζσ ελφο ηακείνπ δεκνηηθψλ ρξεκάησλ, θαη ηεο ρξήζεο ηεο
ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο. Απηφ επηηξέπεη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ θαη ηελ εθαξκνγή
ιηγφηεξν θεξδνθφξσλ έξγσλ, γηα ηα νπνία κηα ηδησηηθή ΔΔΤ ζα αδηαθνξνχζε55. Παξ‘ φια απηά ηα έξγα
απηά ζηεξνχληαη εγγχεζεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, δηφηη δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί επηβνιήο
θπξψζεσλ ελφο εληαίνπ νξγαληζκνχ (αλ θαη ην PICO πεξηιακβάλεη ζηφρνπο εμνηθνλφκεζεο). Απηφ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ. Παξ‘ φια απηά, ην πιαίζην απηφ
απμάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

Δηδηθφ παξάδεηγκα ζηνλ Γήκν ηεο ηνπηγάξδεο:
Ζ δηαδηθαζία ηεο «εζσηεξηθήο αλάζεζεο» (internal contracting) ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995 ππφ ηε
Γηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο ηεο ηνπηγάξδεο κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε
πξνρξεκαηνδφηεζεο ησλ κέηξσλ ηαρχηεξεο ζπληήξεζεο Δλέξγεηαο θαη Νεξνχ, θαζψο θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ ίδησλ ησλ κέηξσλ. Ζ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ κέζα απφ απηά ηα κέηξα επηζηξέθεη ζηνλ
Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ
θαη ησλ ηνπηθψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο έσο ηελ απνπιεξσκή ησλ επελδχζεσλ. ηε ζπλέρεηα,
ηα θεθάιαηα θαζίζηαληαη θαη πάιη δηαζέζηκα.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηληάζηεθε απηή ε ηδέα, έρνπλ εθαξκνζηεί πεξηζζφηεξα απφ 220 κέηξα θαη
έρνπλ επελδπζεί 8.1 εθαηνκκχξηα επξψ. Έρνπλ εθαξκνζηεί κηθξήο θιίκαθαο (βειηηψζεηο ηνπ
ηερλνινγηθνχ ειέγρνπ) αιιά θαη κεγάιεο θιίκαθαο έξγα (ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο
ζπζζσκαησκάησλ μχινπ). Ζ κέζε πεξίνδνο επηζηξνθήο επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ είλαη επηά (7)
ρξφληα. Δλ ησ κεηαμχ, ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 1.2 εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζε 32,000 m3 λεξνχ, 15,000 MWh ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη 2,000 MWh
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε εζσηεξηθή αλάζεζε έρεη
επίζεο επηηξέςεη ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ γηα ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (27% ησλ
επελδχζεσλ).56
9.4.6

ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΓΗΣ)

57

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Ο.Σ.Α. θάλεη ρξήζε κηαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο
ππνρξεψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκφζηα δηνίθεζε πξνσζεί ηελ θαηαζθεπή κηαο πηζίλαο κεδεληθήο
εθπνκπήο ξχπσλ ή κηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο, επηηξέπνληαο ζε κηα
ηδησηηθή εηαηξεία λα ηελ δηεπζχλεη απνδίδνληαο ηα θέξδε ζηελ αξρηθή επέλδπζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε
ζχκβαζε ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε πξνθεηκέλνπ ε ηδησηηθή εηαηξεία λα κπνξεί λα επηκεθχλεη ηε
ζχκβαζε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλακελφκελσλ πιεξσκψλ. Δπηπιένλ, ζπλίζηαηαη ε
εθαξκνγή κηαο ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ.

54

www.eceee.org/EEES/public_sector/PROSTappendix8.pdf
Irrek et al. 2005 – Το ζργο PICOlight είναι ζνα ζργο το οποίο υποςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του προγράμματοσ
SAVE. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο http://www.iclei-europe.org/?picolight
56
Ραράδειγμα από τθ Δθμοςίευςθ: Λφςεισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι – Ρωσ οι τοπικζσ κυβερνιςεισ κάνουν τθ διαφορά ςτθν προςταςία
του κλίματοσ (Συμμαχία κατά τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ 2008) - Solutions for Change - How local governments are making a difference in
climate protection (Climate Alliance 2008)
55

57

Ζνα παγκόςμιο επιτυχζσ παράδειγμα Δθμόςιασ-Λδιωτικισ Σφμπραξθσ ςτο ζγγραφο «Δθμόςιεσ-Λδιωτικζσ Συμπράξεισ: Δθμόςιεσ-Λδιωτικζσ
Συμπράξεισ 2007 ςτο www.theclimategroup.org/assets/resources/ppp_booklet.pdf
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Έλα παξάδεηγκα θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηξίηνπο είλαη ην ηζπαληθφ κνληέιν Γηαθνξνπνίεζεο
θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο - IDEA (Instituto para la Diversificacion y Ahorro de Energetico), ην
νπνίν ρξεκαηνδνηεί έξγα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Ηζπαλία απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.
Σν Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηαθνξνπνίεζε θαη ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο (IDAE) νξίδεη ην έξγν, παξέρεη ην
θεθάιαην ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ θνξέα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ (ή ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ ελεξγεηαθά
απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ), θαη επηζηξέθεη ηελ επέλδπζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο
ππεξεζηψλ απφ ηελ παξαγσγή ή ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Με άιια ιφγηα, ην IDEA ρξεκαηνδνηεί
φιεο ηηο δαπάλεο θαη αλαιακβάλεη ηελ ηερλνινγηθή επζχλε ηεο επέλδπζεο. Με ηε ιήμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ θαη ν ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαηέρνπλ φια ηα πάγηα θεθάιαηα.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο IDAE δνπιεχεη σο κηα ΔΔΤ, έρεη
επελδχζεη 95 εθαηνκκχξηα € ζε έξγα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη επηπιένλ πεγέο
εθηφο εζφδσλ 104 εθαηνκκχξησλ € γηα 144 έξγα ππφ ηνλ κεραληζκφ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ
ηξίηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΑΔ
Ζ πινπνίεζε ηνπ ΓΑΔ είλαη ην βήκα απηφ πνπ απαηηεί ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ηε κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα θαη ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά κέζα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε
θηλεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δάλ ην ΓΑΔ ζα
εθαξκνζηεί κε επηηπρία ή ζα παξακείλεη απιά ζηα ραξηηά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΓΑΔ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ, ν
νπνίνο ζηεξίδεη ηα άηνκα ζηελ εξγαζία ηνπο, φπνπ ππάξρεη κηα δηάζεζε γηα ζπλερή κάζεζε, θαη φπνπ
ηα ιάζε θαη νη απνηπρίεο απνηεινχλ επθαηξίεο κάζεζεο ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηα άηνκα.
Δάλ ζηα άηνκα δνζεί επζχλε, ελζάξξπλζε, πφξνη θαη θίλεηξα, ηα πξάγκαηα ζα αξρίζνπλ λα θηλνχληαη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ πινπνίεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ηφζν ε θαιή εζσηεξηθή
επηθνηλσλία (κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α., ησλ ζρεηηθψλ δεκφζησλ αξρψλ θαη φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ (ηνπηθνί δηαρεηξηζηέο θηηξίσλ…) φζν θαη ε εμσηεξηθή επηθνηλσλία
(πνιίηεο θαη ελδηαθεξφκελνη θνξείο). Σα παξαπάλσ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο, θαη ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά, ζα επηθέξεη αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο,
θαη ζα εμαζθαιίζεη επξεία ππνζηήξημε γηα ηελ φιε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ (βι. θεθάιαην γηα
ηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο).
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο/ CO2 ζα πξέπεη λα απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ (βι. επφκελν θεθάιαην). Σέινο, ε δηθηχσζε κε άιινπο
Ο.Σ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ή πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ ζα πξνζδψζεη επηπξφζζεηε
αμία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ην 2020 κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ. πλίζηαηαη, επίζεο, ε δηθηχσζε κε
δπλεηηθνχο ππνγξάθνληεο ην ηΓ, θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην χκθσλν ησλ
Γεκάξρσλ.
Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ΓΑΔ:;
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Τηνζεηήζηε κηα πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο έξγνπ: έιεγρνο πξνζεζκίαο, νηθνλνκηθφο έιεγρνο,
ζρεδηαζκφο, αλάιπζε απνθιίζεσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Υξεζηκνπνηήζηε κηα δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο58.



Καηαλείκεηε ην έξγν ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη επηιέμηε ηα αξκφδηα πξφζσπα.



Πξνεηνηκάζηε εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο
ηνπ έξγνπ. Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα βεβαησζείηε φηη νη
δηαδηθαζίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ζηφρνπο.



Γεκηνπξγήζηε έλα ζχζηεκα δειηίσλ επηδφζεσλ γηα ηε ράξαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ
ζρεδίνπ ζαο. Μπνξνχλ λα πξνηαζνχλ δείθηεο φπσο ην πνζνζηφ ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ, ην
πνζνζηφ απνθιίζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
βάζεη ησλ ήδε εθαξκνζκέλσλ κέηξσλ θαζψο θαη φπνηνη άιινη δείθηεο θξίλνληαη θαηάιιεινη
απφ ηνλ Ο.Σ.Α..



ρεδηάζηε ηε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζεζπίδνληαο έλα
ρξνλνδηάγξακκα ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο
κπνξεί λα πξνθχςνπλ ελδηαθέξνπζεο ηδέεο ή λα αληρλεπζνχλ πηζαλά κειινληηθά θνηλσληθά
εκπφδηα.



Πξνιακβάλαηε κειινληηθά γεγνλφηα θαη ιάβεηε ππφςε ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηελ έλαξμε ελφο
έξγνπ. ηα δεκφζηα έξγα ζπλήζσο απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο λα ιεθζνχλ ε
άδεηα θαη ε έγθξηζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θαηάιιεινο έλαο ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ αζθαιείαο θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο
ηνπ ΓΑΔ.



Πξνηείλεηε, εγθξίλεηε θαη ζέζηε ζε ιεηηνπξγία έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα
πξφζσπα απηά πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ εθαξκνγή.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενζργειασ (ΕΕΑ) www.european-energy-award.org
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Γψζηε θίλεηξα ζηελ νκάδα ζαο. Απηφ ην ζεκείν ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θεθάιαην
γηα ηελ «Δμαζθάιηζε ζηήξημεο».



Δλεκεξψλεηε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (ή αληίζηνηρν φξγαλν) θαη
ηα πξφζσπα ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηηο επηηπρίεο θαη ηηο
απνηπρίεο θαη λα ιάβεηε ηε δέζκεπζή ηνπο. Σν ζεκείν απηφ έρεη ζεσξεζεί σο κείδνλνο
ζεκαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα
πξηλ ηε παξνπζίαζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ.



Οξηζκέλα απφ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζην ΓΑΔ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ πξηλ ηε
καδηθή εθαξκνγή ηνπο. Δξγαιεία, φπσο είλαη ηα πηινηηθά έξγα ή ηα έξγα επίδεημεο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δνθηκή ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΧΝ
Ζ παξαθνινχζεζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο
ηνπ ΓΑΔ. Ζ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ επαξθείο πξνζαξκνγέο ηνπ ζρεδίνπ,
αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη ππνγξάθνληεο
ην ηΓ δεζκεχνληαη λα ππνβάιινπλ κηα «Έθζεζε Τινπνίεζεο» θάζε δεχηεξν έηνο απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ ΓΑΔ «κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν». Ζ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην 2010 έλαλ εηδηθό νδεγό παξαθνινύζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ
αλαθνξάο.
Ζ έθζεζε πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ελεκεξσκέλε απνγξαθή εθπνκπψλ
CO2 (ΜΔΗ - απνγξαθή παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ). Οη Ο.Σ.Α. παξνηξχλνληαη λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο
απνγξαθέο εθπνκπψλ CO2 ζε εηήζηα βάζε (βι. κέξνο ΗΗ, θεθάιαην 5: Τπνβνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο
θαη ηεθκεξίσζε).
Ωζηφζν, εάλ ν Ο.Σ.Α. θξίλεη φηη απηέο νη ηαθηηθέο απνγξαθέο δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξε πίεζε
φζνλ αθνξά ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνγξαθψλ αλά κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πάλησο, νη Ο.Σ.Α. θαινχληαη
λα ζπληάζζνπλ κηα ΜΔΗ θαη κηα έθζεζε αλαθνξάο ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέηαξην έηνο, ην νπνίν ζεκαίλεη
ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθά αλά 2 έηε κηαο «Έθζεζεο Γξάζεσλ» – ρσξίο ΜΔΗ (ηα έηε 2,6,10,14) θαη
κηαο «Έθζεζε Τινπνίεζεο» - κε ΜΔΗ (ηα έηε 4, 8, 12, 16…). Ζ Έθζεζε Τινπνίεζεο πεξηιακβάλεη
πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πινπνηνχληαη, ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο CO2, θαζψο θαη κηα αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ φπνπ απηφ απαηηείηαη. Ζ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα παξάζρεη ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα γηα θάζε ηύπν έθζεζεο
αλαθνξάο.
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ
ΓΑΔ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε νξηζκέλσλ δεηθηψλ. Σν ΚΚΔξ ζα δεκνζηεχζεη έλα εηδηθφ νδεγφ γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, σζηφζν νξηζκέλνη δείθηεο πξνηείλνληαη θαη ζηνλ
παξφληα νδεγφ γηα λα δνζεί κηα θαηεχζπλζε ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ παξακέηξσλ παξαθνινχζεζεο
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
ΣΟΜΔΑ

Μεηαθνξέο

**ΒΑΘΜΟ
ΓΤΚΟΛΗΑ
ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΘΔΣΗΚΖ
ΣΑΖ

Αξηζκφο επηβαηψλ ζηηο
δεκφζηεο κεηαθνξέο
αλά έηνο

1

χλαςε ζπκθσλίαο κε
εηαηξεία δεκφζησλ
κεηαθνξψλ. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε
επηιέμηε
αληηπξνζσπεπηηθέο
γξακκέο

↑

Υικ.πνδειαηνδξφκσλ

1

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην

↑

Υικ πεδφδξνκσλ/ Υικ.
δεκνηηθψλ νδψλ θαη
δξφκσλ

1

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην

↑

2

Δγθαηαζηήζηε έλα
κεηξεηή απηνθηλήησλ
ζε αληηπξνζσπεπηηθέο
νδνχο

↓

ΓΔΗΚΣΔ

Αξηζκφο νρεκάησλ πνπ
δηέξρνληαη απφ έλα
ζηαζεξφ ζεκείν αλά
έηνο/κήλα (νξίζηε κηα
αληηπξνζσπεπηηθή
νδφ/ζεκείν
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ΣΟΜΔΑ

ΓΔΗΚΣΔ
πλνιηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζηνπο
ζηφινπο δεκφζηαο
δηαρείξηζεο

**ΒΑΘΜΟ
ΓΤΚΟΛΗΑ
ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΘΔΣΗΚΖ
ΣΑΖ

1

Δμαγάγεηε δεδνκέλα
απφ ηα ηηκνιφγηα
πξνκεζεπηψλ
θαπζίκσλ

↓

πλνιηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ησλ
αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ
ηνπ δεκφζηνπ ζηφινπ

1

Δμαγσγή δεδνκέλσλ
απφ ηα ηηκνιφγηα
πξνκεζεπηψλ
βηνθαπζίκσλ.
Μεηαηξνπή ζε
ελέξγεηα. Άζξνηζκα
ηνπ δείθηε απηνχ κε
ηνλ πξνεγνχκελν θαη
ζχγθξηζε ηηκψλ

↓

% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
δεη 400 κ. απφ γξακκή
ιεσθνξείνπ

3

Γηεμάγεηε έξεπλεο ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο
ηνπ Γήκνπ

↑

2

Πξαγκαηνπνηήζηε κηα
αλάιπζε ηεο ξνήο ηεο
θπθινθνξίαο ζε
ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο

↓

1

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο
κε επηιεγκέλα
πξαηήξηα πγξψλ
θαπζίκσλ πνπ
βξίζθνληαη εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ

↓

2

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην,
εζληθφο/πεξηθεξεηαθφο
ελεξγεηαθφ γξαθείν
θιπ.

↑

Μέζνο φξνο ρικ.
θπθινθνξηαθήο
ζπκθφξεζεο
Σφλνη νξπθηψλ
θαπζίκσλ θαη
βηνθαπζίκσλ πνπ
πσιήζεθαλ ζε
επηιεγκέλα πξαηήξηα
πγξψλ θαπζίκσλ
% ησλ λνηθνθπξηψλ
ελεξγεηαθήο θιάζεο Α
/Β /C

πλνιηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζηα δεκφζηα
θηίξηα

1

Βι. Μέξνο ΗΗ, θεθάιαην
4, ζπιινγή
ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ

↓

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην
Κηίξηα

Βι. Μέξνο ΗΗ, θεθάιαην
4, ζπιινγή
ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ
πλνιηθή επηθάλεηα
ειηαθψλ ζπιιεθηψλ

3

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην,
πεξηθεξεηαθέο / εζληθέο
δεκφζηεο δηνηθήζεηο
(απφ επηρνξεγήζεηο)
θαη έξεπλεο απφ πφξηα
ζε πφξηα ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο

↑
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ΣΟΜΔΑ

ΓΔΗΚΣΔ

**ΒΑΘΜΟ
ΓΤΚΟΛΗΑ
ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ



πλνιηθή θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ησλ λνηθνθπξηψλ

2

Σνπηθή
Παξαγσγή
Δλέξγεηαο

πκκεηνρή
ηδησηηθνύ ηνκέα

2

Αξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε
ππεξεζίεο ελέξγεηαο,
θαη ζε επηρεηξήζεηο
ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο θαη
αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο

Βι. Μέξνο ΗΗ, θεθάιαην
4, ζπιινγή
ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ

↓

Βι. Μέξνο ΗΗ, θεθάιαην
4, ζπιινγή
ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ

↓

Έξεπλεο απφ πφξηα
ζε πφξηα ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο
Βι. Μέξνο ΗΗ, θεθάιαην
4, ζπιινγή
ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ

*

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα
πνπ παξάγεηαη απφ
ηνπηθέο κνλάδεο

ΘΔΣΗΚΖ
ΣΑΖ

Έξεπλεο απφ πφξηα
ζε πφξηα ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο



πλνιηθή θαηαλάισζε
θπζηθνχ αεξίνπ ησλ
λνηθνθπξηψλ

ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

2

Πεξηθεξεηαθέο /
εζληθέο δεκφζηεο
δηνηθήζεηο (εηδηθά
ηηκνιφγηα ηξνθνδνζίαο
ηνπ δηθηχνπ)

↑

2

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην
θαη πεξηθεξεηαθέο /
εζληθέο δεκφζηεο
δηνηθήζεηο

↑

1

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην
θαη ελψζεηο
θαηαλαισηψλ

↑

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
ζε απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο/ θχθινο
θηλήζεσο εξγαδνκέλσλ

πκκεηνρή
πνιηηώλ

Αξηζκφο πνιηηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε
εθδειψζεηο γηα ηελ
ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα /
αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο
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ΣΟΜΔΑ

ΓΔΗΚΣΔ

**ΒΑΘΜΟ
ΓΤΚΟΛΗΑ
ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Πξάζηλεο
Γεκόζηεο
πκβάζεηο (ΠΓ)

Καζηέξσζε δείθηε γηα
θάζε θαηεγνξία θαη
ζχγθξηζε κε ηελ
ελδεηθηηθή ηηκή πξηλ
απφ ηελ εθαξκνγή
ΠΓ. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ζπγθξίλεηε
kgCO2/kWh πξάζηλεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
ηελ πξνεγνχκελε ηηκή.
Υξεζηκνπνηήζηε ηα
δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη απφ ην
ζχλνιν ησλ αγνξψλ γηα
ηε δεκηνπξγία ελφο
κνλαδηθνχ δείθηε

2

ΤΛΛΟΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΘΔΣΗΚΖ
ΣΑΖ

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην

↑

Πίλαθαο 2. Γπλεηηθνί δείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ΓΑΔ
Ζ ζπρλφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη αλά 12 κήλεο
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απφ πξνεπηινγή.



Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηηο εθνξίεο
(ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ αλάιπζε ησλ θφξσλ πνπ
θαηαβάιινληαη γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ή απφ ηελ δηεμαγσγή
εξεπλψλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ θφξσλ κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη
εθηθηή, αλάινγα κε ηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο θάζε ρψξαο.
** 1-ΔΤΚΟΛΟ, 2-ΜΔΣΡΗΟ, 3-ΓΤΚΟΛΟ
Ηιλάνπ-Δθξέηηθνλ (15,600 θάηνηθνη, πξναζηηαθφο Γήκνο, Δπξσπατθφ Βξαβείν Δλέξγεηαο® απφ ην
1998)
Ο Γήκνο ηνπ Ηιλάνπ-Δθξέηηθνλ ζηελ Διβεηία δεκηνχξγεζε κηα βαζηθή απνγξαθή εθπνκπψλ ην 2001
θαη ελέθξηλε έλα ζρέδην δξάζεο (παξφκνην κε ην ΓΑΔ), βαζηζκέλν ζηα απνηειέζκαηα κηαο αξρηθήο
ελεξγεηαθήο αλαζθφπεζεο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Βξαβείνπ Δλέξγεηαο®. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ κηαο
νκάδαο έξγνπ κε άιινπο Γήκνπο ΔΟΥ eea® (Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο), πξαγκαηνπνηήζεθε
κηα αμηνιφγεζε ησλ 44 απφ ηα 87 κέηξα ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΟΥ ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλέο
κεηψζεηο εθπνκπψλ CO2 θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο / ΓΑΔ παξαθνινπζείηαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απφ ηε ζηηγκή εθαξκνγήο θαη εηζαγσγήο
θάπνηνπ κέηξνπ ζην φξγαλν αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΟΥ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε.
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Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να ενδείκνυται θ ςυχνότερθ ςυλλογι δεδομζνων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ οι εποχικζσ επιπτϊςεισ, ϊςτε να διεξάγεται μια πραγματικι ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου ζτουσ,
μποροφν να πραγματοποιοφνται μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ αναλφςεισ.
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ
ΠΣΤΥΔ
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΠΟΤ

ΠΡΔΠΔΗ

ΠΛΑΗΗΟ

ΒΑΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Δλεξγεηαθή δνκή
θαη εθπνκπέο CO2

 Δπίπεδν θαη αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 αλά
ηνκέα θαη αλά ελεξγεηαθφ θνξέα (βι. Μέξνο II). πλνιηθά θαη θαηά θεθαιήλ.

Αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο










Δλεξγεηαθή
θαηαλάισζε θαη
ελεξγεηαθή
δηαρείξηζε ηνπ
Γήκνπ









Δλεξγεηαθή
θαηαλάισζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζηφινπ








Δλεξγεηαθέο
ππνδνκέο




Σππνινγία πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ παξαγσγήο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
Παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηάζεηο
Υξήζε ηεο γεσξγηθήο θαη δαζηθήο βηνκάδαο σο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Όπαξμε βην-ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο
Δπίπεδν απηνηξνθνδφηεζεο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Γπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο: ειηαθή ζεξκηθή θαη
θσηνβνιηατθή, αηνιηθή, πδξαπιηθή, βηνκάδα θαη άιιεο
Δπίπεδν θαη αιιαγή ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο αλά
ηνκέα (θηίξηα θαη εμνπιηζκνί, δεκφζηνο θσηηζκφο, δηαρείξηζε απνβιήησλ,
επεμεξγαζία ιπκάησλ, θηι.) θαη αλά ελεξγεηαθφ θνξέα (βι. Μέξνο II)
Αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηε ρξήζε
δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο γηα ηε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε (γηα παξάδεηγκα: kWh/m2,
kWh/m2 • ρξήζηεο, kWh/m2 ψξεο ρξήζεο). Απηφ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ θηηξίσλ φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο.
Υαξαθηεξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ/εμνπιηζκψλ κε ηε
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ (γηα
παξάδεηγκα: είδνο θαηαζθεπήο, ζέξκαλζε, ςχμε, εμαεξηζκφο, θσηηζκφο, θνπδίλα,
ζπληήξεζε, ειηαθφ δεζηφ λεξφ, εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ …)
Αμηνιφγεζε ησλ εηδψλ ιακπηήξσλ, ηνπ θσηηζκνχ θαη ζρεηηθψλ ελεξγεηαθψλ
δεηεκάησλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. Αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο
ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο απφδνζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.
Βαζκφο θαη επάξθεηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηα δεκφζηα θηίξηα/δεκφζηνπο
εμνπιηζκνχο θαη ζην δεκφζην θσηηζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελεξγεηαθήο
ινγηζηηθήο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ)
Γεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη
απνδνηηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηά έσο ζήκεξα
Καζνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη
απνδνηηθφηεηαο ζε θηίξηα, εμνπιηζκνχο/ππνδνκέο θαη δεκφζην θσηηζκφ
Αμηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζηφινπ (ηδησηηθά νρήκαηα θαη ππεξεζίεο
εμσηεξηθήο αλάζεζεο), εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε (βι. Μέξνο II)
χλζεζε ηνπ αζηηθνχ δεκφζηνπ ζηφινπ κεηαθνξψλ, εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
Βαζκφο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζηφινπ θαη ησλ δεκφζησλ
κεηαθνξψλ
Γεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κείσζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
θαη απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί έσο ηψξα
Καζνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο
Όπαξμε κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη κνλάδσλ
ηειεζέξκαλζεο/ηειεςχμεο
Υαξαθηεξηζηηθά δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ θαζψο θαη ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκήο ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο
Γεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ
κνλάδσλ θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί έσο
ηψξα
Καζνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο
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Κηίξηα

Βηνκεραλία

Μεηαθνξέο θαη
θηλεηηθφηεηα

Πνιενδνκηθφο
ζρεδηαζκφο

Γεκφζηεο
πκβάζεηο

Δπαηζζεηνπνίεζε

ΒΑΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
 Σππνινγία ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο: ρξήζε (νηθηζηηθή, εκπνξηθή,
ππεξεζηψλ, θνηλσληθή…), ειηθία, ζεξκηθή κφλσζε θαη άιια ελεξγεηαθά
ραξαθηεξηζηηθά, ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη ηάζεηο (εάλ είλαη δηαζέζηκν, βι.
Μέξνο II), θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ξπζκφο αλαθαίληζεο θηηξίσλ, δηάξθεηα
κίζζσζεο,….
 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ελεξγεηαθή απφδνζε λέσλ θαηαζθεπψλ θαη θηηξίσλ πνπ
πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε
 Πνηεο είλαη νη ειάρηζηεο λνκηθέο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο λέεο
θαηαζθεπέο θαη ηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο; πλαληψληαη ζηελ πξάμε;
 Όπαξμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ
 Πνηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί; Πνηεο είλαη νη επθαηξίεο;
 πνπδαηφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα γηα ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία θαη ηηο
εθπνκπέο CO2. Απνηειεί ηνκέα ζηφρν γηα ην ΓΑΔ ζαο;
 Όπαξμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ελεξγεηαθήο
εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηε βηνκεραλία.
Βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί.
 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο/ άλζξαθα ζηηο
βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο;
 Δπθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηε
βηνκεραλία
 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο θηλεηηθφηεηαο θαη κέζσλ κεηαθνξάο. πγθξηηηθή
αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ θαη θπξηφηεξεο ηάζεηο.
 Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ δεκφζησλ κεηαθνξψλ; Πνηνο ν
βαζκφο αλάπηπμεο θαη επάξθεηαο;
 Πψο αλαπηχζζεηαη ε ρξήζε δεκφζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ;
 Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο θαη/ή πνηφηεηαο αέξα;
 Δπάξθεηα δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα πνδήιαηα.
 Γηαρείξηζε πξσηνβνπιηψλ θαη ζρεδηαζκφο θηλεηηθφηεηαο. Πξσηνβνπιίεο γηα ηε
πξνψζεζε ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ησλ πνδειάησλ θαη ησλ πεδψλ
 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πθηζηάκελσλ θαη πξνβιεπφκελσλ «αζηηθψλ ρψξσλ», πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα: αζηηθή ππθλφηεηα, πνηθηινκνξθία ρξήζεσλ
(νηθηζηηθή, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αγνξέο, ...) θαη ηελ θηηξηαθή θαηαλνκή.
 Βαζκφο δηαζπνξάο θαη ππθλφηεηαο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο.
 Γηαζεζηκφηεηα θαη ηνπνζεζία ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ
(εθπαηδεπηηθέο, πγείαο, πνιηηηζηηθέο, εκπνξηθέο, πξάζηλνη ρψξνη,…) θαη ε εγγχηεηά
ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ
 Βαζκφο θαη επάξθεηα ελζσκάησζεο ησλ θξηηεξίσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ
ζρεδηαζκφ αζηηθήο αλάπηπμεο
 Βαζκφο θαη επάξθεηα ελζσκάησζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθφξνπ θηλεηηθφηεηαο ζηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ
 Όπαξμε ζαθνχο πνιηηηθήο δέζκεπζεο γηα ηηο πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
 Βαζκφο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ελεξγεηαθήο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηε
ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Όπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ρξήζε
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ (απνηχπσκα άλζξαθα θαη άιια)
 Αλάπηπμε θαη επάξθεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ αλαθνξηθά
κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.
 Δπίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ
αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ελδερφκελε εμνηθνλφκεζε.
 Όπαξμε πξσηνβνπιηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ΓΑΔ θαη πνιηηηθέο
ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηελ ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή αιιαγή.
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Γεμηφηεηεο θαη
γλψζεηο

ΒΑΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
 Όπαξμε επαξθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ: ηερληθή
εμεηδίθεπζε (ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο,
απνδνηηθέο κεηαθνξέο …), δηαρείξηζε έξγνπ, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (ε έιιεηςε
δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί πξαγκαηηθφ εκπφδην!),
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε επελδπηηθψλ έξγσλ, επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο (ηξφπνο πξνψζεζεο αιιαγψλ ζπκπεξηθνξάο θηι), πξάζηλεο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο…
 Τπάξρεη ζρέδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ηνκείο απηνχο;

Πεγή: Μεζνδνινγηθόο Οδεγόο γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Σνπηθή Αηδέληα 21 ζηε
Υώξα ησλ Βάζθσλ – UDALSAREA21 (Γίθηπν Γήκσλ γηα ηελ Αεηθνξία ηεο Υώξαο ησλ Βάζθσλ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΑΔ
Οη ηνπηθέο (πνιηηηθέο) αξρέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα παξαθάησ νθέιε ζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΓΑΔ:


πκβνιή ζηνλ παγθφζκην αγψλα ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή – ε παγθφζκηα κείσζε ησλ
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ επίζεο ζα πξνζηαηεχζεη ηνλ Γήκν ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή



Δπίδεημε δέζκεπζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ
πφξσλ



πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, βειηίσζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο



Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Γήκνπ



Πνιηηηθή νξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο



Αλαβίσζε ηνπ θνηλνηηθνχ αηζζήκαηνο γχξσ απφ έλα θνηλφ έξγν



Οηθνλνκηθά θαη εξγαζηαθά νθέιε (παξεκβάζεηο ζηα θηίξηα…)



Βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνπο ελεξγεηαθνχο ινγαξηαζκνχο



Γηαζθάιηζε κηαο ζαθνχο, εηιηθξηλνχο θαη ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ εθξνψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε θαη θαζνξηζκφ ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ.



Αλάπηπμε κηαο ζαθνχο, νιηζηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο



Πξφζβαζε ζηελ Δζληθή/Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε



Βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ (ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο)



Σνπηθή πγεία θαη πνηφηεηα δσήο (κεησκέλε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αέξα…)



Δμαζθάιηζε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο
ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο



Βειηίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ηνπ Γήκνπ



Δλδερφκελεο ζπλέξγεηεο ππφ ηηο ππάξρνπζεο δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο



Πξνεηνηκαζία γηα βέιηηζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (ηνπηθφ επίπεδν,
επηδνηήζεηο ΔΔ θαη ρξεκαηνδνηηθά ζπζηήκαηα)



Βειηησκέλε ζέζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ ή/θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη
λνκνζεζηψλ



Οθέιε απφ ηε δηθηχσζε κε άιινπο ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III: ΒΑΗΚΟΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
1. Ζ Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Δπίδνζε ησλ Κηηξίσλ (2002/91/ΔΚ), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο αθφινπζεο
δεζκεχζεηο γηα ηα Κξάηε- Μέιε:


Γεκηνπξγία κηαο κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ/κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ



Γεκηνπξγία ειάρηζησλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο επίδνζεο γηα ηα λέα/αλαθαηληδφκελα θηίξηα



Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ην νπνίν ζα ελεκεξψλεη ηνπο αγνξαζηέο/ελνηθηαζηέο ησλ
θηηξίσλ (νηθηζηηθά, εκπνξηθά,…) ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ελ ιφγσ θηηξίνπ



Δπίδεημε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε φια ηα «δεκφζηα» θηίξηα



Γεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο πάλσ απφ έλα νξηζκέλν
κέγεζνο
Ο θαλνληζκφο απηφο ππνηίζεηαη φηη ζα ηίζεην ζε ηζρχ ζε φια ηα Μέιε-Κξάηε απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2006
(κε θάπνηα πηζαλή θαζπζηέξεζε έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2009 γηα θάπνηα ηκήκαηα), αιιά αξθεηά ΚξάηεΜέιε έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα πηνζεηήζνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λφκνπο.

2. Αλαθνίλσζε COM (2009) 490 «ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα» πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία
εθαξκφζηκσλ δξάζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ θαη εξγαιείσλ
3. Οδεγία 93/116/ΔΚ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1993 πξνζαξκνζκέλε ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο Οδεγίαο
80/1268/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
4. Οδεγία 2009/28/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
5. Οδεγία 2003/30/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζε άιια αλαλεψζηκα θαχζηκα γηα ηηο
κεηαθνξέο
6. Οδεγία 2006/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 5 Απξηιίνπ 2006 γηα ηελ
ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο, θαη αλάθιεζε ηεο Οδεγίαο
93/76/EEC ηνπ πκβνπιίνπ.
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ΜΔΡΟ II – ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ
ΑΔΑ

Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο

CCS

δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα

CH4

κεζάλην

ΖΘ

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζεξκφηεηαο

CO

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα

CO2

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο εμαγσγήο ζεξκφηεηαο εθηφο ηεο
πεξηνρήο ελφο Ο.Σ.Α.

CO2EH
CO2-eq
CO2GEP

ηζνδχλακν CO2
εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο πηζηνπνηεκέλεο
πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αγνξάζηεθε απφ ηνλ Ο.Σ.Α.

CO2LPE

Δθπνκπέο CO2 πνπ νθείινληαη ζε εηζαγφκελε ζεξκφηεηα εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

CO2LPH

εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο

ηΓ

CO2CHPH

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ
εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
κνλάδα ΖΘ
εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζε κνλάδα
ΖΘ

CO2CHPT

ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 κνλάδαο ΖΘ

EFE

ηνπηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα

EFH

ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο

ELCD

Δπξσπατθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηνλ Κχθιν δσήο

ETS

χζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ΔΔ

ΔΔ

Δπξσπατθή Έλσζε

GEP

Αγνξά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ Ο.Σ.Α.

ΑΘ

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ

GWP

Γπλακηθφ Πιαλεηηθήο Αχμεζεο ηεο Θεξκνθξαζίαο

ΒΖΘ

βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο

HDDAVG

εηήζηνο κέζνο φξνο βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο

ICLEI

Οξγαληζκφο ICLEI - Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο γηα ηελ Αεηθνξία

IEA
IEAP

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο
Γηεζλέο Πξσηφθνιιν γηα ηελ Αλάιπζε Δθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζε Σνπηθφ
Δπίπεδν

ILCD

Γηεζλέο ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θχθινπ δσήο

IPCC

Γηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή

ΚΚΔξ

Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο

ΑΚΕ

Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο

LHC

ηνπηθή θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο

LHC_TC

Σνπηθή θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο κε βάζε ηε ζηαζκηζκέλε ζεξκνθξαζία

LPE

ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

ΜΔΗ

Απνγξαθή Παξαθνινχζεζεο Δθπνκπψλ

CO2IH

CO2CHPE
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N2O

ππνμείδην ηνπ αδψηνπ

NCV

θαζαξή ζεξκνγφλνο δχλακε

NEEFE

Δζληθφο ή επξσπατθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

PCHPH

Πνζφηεηα παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ζε κνλάδα ΖΘ

PCHPE

Πνζφηεηα παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κνλάδα ΖΘ

PV

ειηαθή θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε

ΓΑΔ

ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο

TCE

πλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.

UNFCCC

χκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή

WBCSD

Παγθφζκην πκβνχιην Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε

WRI

Ηλζηηηνχην Παγθφζκησλ Πφξσλ

e

ηππηθή απφδνζε ηεο ρσξηζηήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

h

ηππηθή απφδνζε ηεο ρσξηζηήο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο

90

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ) πνζνηηθνπνηεί ηελ πνζφηεηα CO2 πνπ εθπέκπεηαη σο
απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (δει. ηνπ Τπνγξάθνληα ην
χκθσλν)60 θαηά ην έηνο αλαθνξάο. Δπηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θχξησλ αλζξσπνγελψλ πεγψλ
εθπνκπψλ CO2 θαη ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηα κέηξα κείσζεο. Ο Γήκνο κπνξεί
επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ΑΔΑ ηηο εθπνκπέο CH4 θαη N2O. Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ CH4 θαη N2O
εμαξηάηαη θαηά πφζν ηα κέηξα γηα ηε κείσζε απηψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (GHGs) έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζην ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ), θαζψο θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ
έρεη επηιερζεί γηα ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπήο (πξφηππνη ζπληειεζηέο ή ζπληειεζηέο αλάιπζεο θχθινπ
δσήο (ΑΚΕ)). Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο
ζην CO2, σζηφζν κπνξεί λα λνεζεί φηη ζηελ αλαθνξά απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άιια αέξηα
ζεξκνθεπίνπ φπσο είλαη ην CH4 θαη ην N2O , εθφζνλ ν Ο.Σ.Α. έρεη ζπκπεξηιάβεη γεληθψο θαη απηά ζηελ
ΑΔΑ θαη ην ΓΑΔ.
Ζ εθπφλεζε κηαο ΑΔΑ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνγξαθή ζα
απνηειέζεη ην εξγαιείν κε ην νπνίν ν εθάζηνηε Ο.Σ.Α. ζα κπνξέζεη λα κεηξήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ
δξάζεψλ πνπ έρεη αλαιάβεη, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μέζσ ηεο ΑΔΑ
παξνπζηάδεηαη ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ αξρηθά ν εθάζηνηε νξγαληζκφο θαη αληίζηνηρα νη
δηαδνρηθέο απνγξαθέο παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε
πξνο ηνλ ζηφρν. Οη απνγξαθέο εθπνκπψλ απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
θηλήηξσλ φισλ ησλ κεξψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ ζηφρν κείσζεο ηνπ CO2 πνπ έρεη ζέζεη
ν Ο.Σ.Α., θαζψο ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.
Ο γεληθφο ζηφρνο κείσζεο CO2 γηα ηνπο Τπνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη λα έρεη
επηηεπρζεί κηα κείσζε ηνπιάρηζηνλ 20% έσο ην 2020 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ ζε εθείλνπο ηνπο
ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ο.Σ.Α.. Ο ζηφρνο κείσζεο νξίδεηαη ζε
ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Σ.Α.. Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη λα θαζνξίζεη
ηνλ γεληθφ ζηφρν κείσζεο εθπνκπψλ CO2 σο «απφιπηε κείσζε» ή σο «θαηά θεθαιήλ κείσζε», φπσο
εμεγείηαη ζην θεθάιαην 5.2.
χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, θάζε ππνγξάθσλ επζχλεηαη γηα ηηο
εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο εληφο ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηάο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, πηζησηηθά κφξηα εθπνκπψλ πνπ αγνξάδνληαη ή πσινχληαη ζηελ
αγνξά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ. Ωζηφζν, απηφ δελ εκπνδίδεη ηνπο
ππνγξάθνληεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αγνξέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη ζπλαθή κέζα, γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ΓΑΔ.
Ζ ΑΔΑ πνζνηηθνπνηεί ηηο εθπνκπέο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην έηνο αλαθνξάο. Δθηφο απφ ηελ
απνγξαθή ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ζα ζπληάζζνληαη απνγξαθέο εθπνκπψλ θαη θαηά ηα επφκελα έηε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απνγξαθή
εθπνκπψλ νλνκάδεηαη Απνγξαθή Παξαθνινχζεζεο Δθπνκπψλ (Monitoring Emission Inventory –
MEI). Ζ MEI ζα αθνινπζεί ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη αξρέο φπσο θαη ε ΑΔΑ. Σν αθξσλχκην ΑΔΑ/ΜΔΗ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεξηγξαθή δεηεκάησλ πνπ είλαη θνηλά ηφζν γηα ηελ ΑΔΑ φζν θαη γηα ηελ ΜΔΗ.
Δπίζεο, ην 2010 δεκνζηεχζεθαλ εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ.
ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο παξνπζηάδνληαη ζπκβνπιέο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ζχληαμε ησλ
ΑΔΑ/ΜΔΗ ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Μεξηθνί νξηζκνί θαζψο θαη κεξηθέο ζπζηάζεηο
ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο απνγξαθέο ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, γηα λα θαηαζηεί
δπλαηή ε παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηνλ ζηφρν ηνπ πκθψλνπ κέζσ απηψλ ησλ απνγξαθψλ.
Ωζηφζν, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνινπζνχληαη έλλνηεο,
κεζνδνινγίεο θαη νξηζκνί πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηεζλψο ζπκθσλεζέληα πξφηππα. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, νη Ο.Σ.Α. ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπληειεζηέο εθπνκπψλ νη νπνίνη ζπκβαδίδνπλ κε
απηνχο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ή ηεο Δπξσπατθήο Βάζεο
Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηνλ Κχθιν δσήο (ELCD). Ωζηφζν, παξέρεηαη ε επειημία ζηνλ νξγαληζκφ

60

Θ «περιοχι του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ» αναφζρεται ςτθν γεωγραφικι περιοχι εντόσ των διοικθτικϊν ορίων
τθσ οντότθτασ υπό τον ζλεγχο του ΟΤΑ.
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ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα ρξεζηκνπνηεί θάζε πξνζέγγηζε ή εξγαιείν πνπ ζεσξεί σο θαηάιιειν γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ΑΔΑ παξνπζηάδνληαη δηα κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ ην νπνίν είλαη
δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.eumayors.eu. Οη πίλαθεο ππνδείγκαηνο ΓΑΔ, νη
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο, παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ησλ
παξφλησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.

2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ
2.1 Βαζηθέο έλλνηεο
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ΑΔΑ/ΜΔΗ, νη αθφινπζεο έλλνηεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο:
α)

Έηνο Αλαθνξάο. Ωο έηνο αλαθνξάο νξίδεηαη ην έηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ζπγθξηζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ζηε κείσζε εθπνκπψλ ην 2020. Ζ ΔΔ έρεη δεζκεπζεί λα κεηψζεη ηηο
εθπνκπέο θαηά 20% έσο ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 1990, κε ην 1990 λα απνηειεί επίζεο ην
έηνο αλαθνξάο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο
κείσζεο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ κε απηή ησλ Τπνγξαθφλησλ ην χκθσλν απαηηείηαη έλα θνηλφ
έηνο βάζεο, θη σο εθ ηνχηνπ ην 1990 απνηειεί ζπληζηψκελν έηνο αλαθνξάο γηα ηελ ΑΔΑ.
Ωζηφζν, εάλ ε ηνπηθή αξρή δελ δηαζέηεη δεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο γηα ην
1990, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην επφκελν πιεζηέζηεξν ζε απηφ έηνο γηα ην νπνίν
κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ηα πην πιήξε θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα.

β)

Γεδνκέλα δξαζηεξηόηεηαο. Σα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο πνζνηηθνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α.. Παξαδείγκαηα δεδνκέλσλ
δξαζηεξηφηεηαο είλαη:

γ)



Σν πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ ζε θηίξηα θαηνηθίαο
[MWhfuel]



Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε δεκνηηθά θηίξηα [MWhe]



Ζ ζεξκφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ θηίξηα θαηνηθίαο [MWhheat]

Σπληειεζηέο εθπνκπώλ. Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ είλαη ζπληειεζηέο νη νπνίνη
πνζνηηθνπνηνχλ ηηο εθπνκπέο αλά κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο. Οη εθπνκπέο ππνινγίδνληαη
πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπψλ κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο.
Παξαδείγκαηα ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ είλαη:


Πνζφηεηα εθπνκπήο
CO2/MWhfuel]



Πνζφηεηα εθπνκπήο CO2 αλά MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη [t
CO2/MWhe]



Πνζφηεηα εθπνκπήο CO2 αλά MWh ζεξκφηεηαο πνπ
CO2/MWhheat]

CO2 αλά

MWh

πεηξειαίνπ

πνπ

θαηαλαιψλεηαη

θαηαλαιψλεηαη

[t

[t

2.2 Όξηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνκείο
Σα γεσγξαθηθά φξηα ησλ ΑΔΑ/ΜΔΗ είλαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ζ απνγξαθή εθπνκπψλ CO2 αλαθνξάο ζα βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ηεο δεκνηηθήο φζν θαη ηεο κε δεκνηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ
πεξηνρή ηεο ηνπηθήο αξρήο. Ωζηφζν, ζηελ ΑΔΑ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο κε
ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελέξγεηα πεγέο.
Ζ ΑΔΑ πνζνηηθνπνηεί ηηο αθφινπζεο εθπνκπέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο ηνπηθήο αξρήο:
α) Σηο άκεζεο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαχζε θαπζίκσλ ζηα θηίξηα, ηνλ εμνπιηζκφ/ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
β) Σηο (έκκεζεο) εθπνκπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζέξκαλζεο ή
ςχμεο πνπ θαηαλαιψλνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
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γ) Άιιεο άκεζεο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. αλάινγα κε ηελ επηινγή
ησλ ηνκέσλ ηεο ΑΔΑ (βι. Πίλαθα 2)
Σα άλσζελ ζεκεία α) θαη γ) πνζνηηθνπνηνχλ ηηο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ θπζηνινγηθά ζηελ πεξηνρή
ηεο ηνπηθήο αξρήο. Ζ ζπκπεξίιεςε απηψλ ησλ εθπνκπψλ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο IPCC, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ρψξεο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο ζηε χκβαζε-πιαίζην ησλ
61
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην .
πσο εμεγείηαη παξαπάλσ ζην ζεκείν β), νη εθπνκπέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α.
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απνγξαθή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο (εληφο ή εθηφο ηεο
πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ).62
Ο νξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ΑΔΑ/ΜΔΗ δηαζθαιίδεη ηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ
εθπνκπψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α., ρσξίο λα
ιακβάλεη ρψξα δηπιή θαηακέηξεζε. πσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, άιιεο εθπνκπέο, κε
ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαχζε θαπζίκσλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ. Ωζηφζν, ε
ζπκπεξίιεςή ηνπο είλαη εζεινληηθή, θαζψο ην ζχκθσλν εζηηάδεη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,
επνκέλσο ε ζπνπδαηφηεηα άιισλ εθπνκπψλ κε ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ελέξγεηα ελδέρεηαη λα είλαη κηθξή
εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α.. Ο πίλαθαο 2 απεηθνλίδεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηνκείο
γηα ζπκπεξίιεςε ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ. ηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο εηηθέηεο:


ΝΑΗ: ε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα.



ΝΑΗ εθφζνλ εληάζζεηαη ζην ΓΑΔ: ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί
εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέηξα γηα απηφλ ζην ΓΑΔ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε
πξνγξακκαηηζκέλσλ κέηξσλ γηα θάπνηνλ ηνκέα ζην ΓΑΔ, ε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηηο
ΑΔΑ/ΜΔΗ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ωζηφζν, ζπληζηάηαη δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν
Ο.Σ.Α. δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνζνηηθά ηε κείσζε εθπνκπψλ πνπ έιαβε ρψξα σο
απνηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ.



ΟΥΗ: ε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ δελ ζπληζηάηαη.

Ζ δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS) θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα βξίζθνληαη εθηφο
ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε κείσζε εθπνκπψλ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ.

61

Είναι ςυγκρίςιμεσ με τισ «εκπομπζσ πεδίου εφαρμογισ 1», παραδείγματοσ χάριν ςτθ μεκοδολογία του International Local Government
Greenhouse Gas Emissions Analysis Protocol (IEAP) (ICLEI, 2009) - (Διεκνζσ Ρρωτόκολλο για τθν Ανάλυςθ Εκπομπϊν Αερίων Κερμοκθπίου
ςε Τοπικό Επίπεδο) και ςτο Ρρωτόκολλο για τα Αζρια Κερμοκθπίου: A Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD, 2004).
Ωςτόςο, μια ςθμαντικι διαφορά είναι ότι δεν ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εκπομπζσ που προκφπτουν ςτθ γεωγραφικι περιοχι του Ο ΤΑ,
παραδείγματοσ χάριν εξαιροφνται οι εκπομπζσ από μεγάλουσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ και από μεγάλεσ
βιομθχανικζσ μονάδεσ (βλ. ενότθτεσ 3.4 και 3.5).
62
Οι εν λόγω εκπομπζσ ςυχνά αναφζρονται ωσ ‘εκπομπζσ πεδίου εφαρμογισ 2’, για παράδειγμα ςτθ μεκοδολογία του ICLEI (2009) και του
WRI/WBCSD (2004).
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Πίλαθαο 1. Σνκείο νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ΑΔΑ/MEI
Σνκέαο
πκπεξίιεςε;
εκείσζε
Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα, εμνπιηζκό/εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλίεο
-Γεκνηηθά θηίξηα,
ΝΑΗ
Οη ηνκείο απηνί θαιχπηνπλ φια ηα θηίξηα, ηνλ
εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο
εμνπιηζκφ
θαη
ηηο
εγθαηαζηάζεηο
πνπ
θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
-Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο ΝΑΗ
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα νπνία
ηξηηνγελνχο ηνκέα (κε δεκνηηθά)
δελ εμαηξνχληαη παξαθάησ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ,
-Κηίξηα θαηνηθίαο
ΝΑΗ
ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ κνλάδεο δηαρείξηζεο
-Γεκνηηθφο δεκφζηνο θσηηζκφο
ΝΑΗ
πδάησλ θαη απνβιήησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ελ ιφγσ ηνκέα. Οη δεκνηηθέο κνλάδεο θαχζεο
απνξξηκκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο εδψ
εάλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο. Γηα κνλάδεο θαχζεο απνξξηκκάησλ κε
ηαπηφρξνλε παξαγσγή ελέξγεηαο, δείηε ηηο
ελφηεηεο 3.4 θαη 3.5
-Βηνκεραλίεο νη νπνίεο
ΟΥΗ
ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ
-Βηνκεραλίεο νη νπνίεο δελ
ΝΑΗ εθφζνλ
ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ
εληάζζεηαη ζην
ΓΑΔ
Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο
-Αζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο:
ΝΑΗ
Οη ηνκείο απηνί θαιχπηνπλ φιεο ηηο νδηθέο
δεκνηηθφο ζηφινο (π.ρ. δεκνηηθά
κεηαθνξέο γηα ην νδηθφ δίθηπν ην νπνίν ππάγεηαη
νρήκαηα, κεηαθνξά
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ο.Σ.Α.
απνξξηκκάησλ, αζηπλνκηθά
νρήκαηα θαη νρήκαηα έθηαθηεο
αλάγθεο)
-Αζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο:
ΝΑΗ
δεκφζηεο κεηαθνξέο
-Αζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο:
ΝΑΗ
ηδησηηθέο θαη εκπνξηθέο κεηαθνξέο
-Άιιεο νδηθέο κεηαθνξέο
ΝΑΗ εθφζνλ
Ο ηνκέαο απηφο θαιχπηεη ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζε
εληάζζεηαη ζην νδνχο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. νη νπνίνη δελ
ΓΑΔ
ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, γηα
παξάδεηγκα ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο.
-Αζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο
ΝΑΗ
Ο
ηνκέαο
απηφο
θαιχπηεη
ηηο
αζηηθέο
κεηαθνξέο
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο ην
ηξακ, ην κεηξφ θαη ηα ηνπηθά ηξέλα.
-Άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ΝΑΗ εθφζνλ
Απηφο ν ηνκέαο θαιχπηεη ηηο ππεξαζηηθέο,
εληάζζεηαη ζην πεξηθεξεηαθέο
θαη
εκπνξεπκαηηθέο
ΓΑΔ
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
ζηελ
πεξηνρή
ηνπ
νξγαληζκνχ
ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
Οη
άιιεο
ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηελ πεξηνρή ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά κηα
επξχηεξε πεξηνρή
-Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο
ΟΥΗ
Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θηηξίσλ, εμνπιηζκνχ
θαη εγθαηαζηάζεσλ αεξνιηκέλα θαη ιηκέλα ζα
-Ναπηηιία/πνηάκηεο κεηαθνξέο
ΟΥΗ
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο ηκήκα ησλ
άλσζελ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πιελ ησλ
θαπζίκσλ θίλεζεο
-Σνπηθά πινία
ΝΑΗ εθφζνλ
Σα ηνπηθά πινία είλαη πινία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ
εληάζζεηαη ζην σο αζηηθέο δεκφζηεο κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ
ΓΑΔ
νξγαληζκνχ
ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
Απηά
ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζρεηηθφ γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ππνγξάθνληεο
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-Δθηφο δξφκνπ κεηαθνξέο (π.ρ. ΝΑΗ εθφζνλ
γεσξγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ εληάζζεηαη ζην
κεραλεκάησλ)
ΓΑΔ
Άιιεο πεγέο εθπνκπώλ (κε ζρεηηδόκελεο κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε)
Γηαθπγνχζεο εθπνκπέο απφ ηελ
ΟΥΗ
παξαγσγή, ηελ κεηαηξνπή θαη ηε
δηαλνκή θαπζίκσλ
Δθπνκπέο απφ δηεξγαζίεο
ΟΥΗ
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ
Δθπνκπέο απφ δηεξγαζίεο
ΟΥΗ
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ
Υξήζε πξντφλησλ θαη θζνξηνχρσλ ΟΥΗ
αεξίσλ (ςχμεο, θιηκαηηζκνχ θιπ)
Γεσξγία (π.ρ. εληεξηθέο δπκψζεηο
ΟΥΗ
ησλ δψσλ, δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο,
θαιιηέξγεηα ξπδηνχ, ρξήζε
ιηπαζκάησλ, αλνηρηή θαχζε
γεσξγηθψλ απνβιήησλ)
Υξήζε γεο, αιιαγή ρξήζεο γεο
ΟΥΗ
Απηφο ν ηνκέαο αλαθέξεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ
θαη δαζνθνκία
απνζεκάησλ άλζξαθα, γηα παξάδεηγκα, ζηα
αζηηθά δάζε
Δπεμεξγαζία ιπκάησλ
ΝΑΗ εθφζνλ
Απηφο ν ηνκέαο αλαθέξεηαη ζε εθπνκπέο κε
εληάζζεηαη ζην ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελέξγεηα, φπσο ζηηο
ΓΑΔ
εθπνκπέο CH4 θαη N2O απφ ηελ επεμεξγαζία
ιπκάησλ. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη νη
ζρεηηθέο εθπνκπέο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο
ιπκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία
«Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο».
Δπεμεξγαζία ζηεξεψλ απνβιήησλ ΝΑΗ εθφζνλ
Απηφο ν ηνκέαο αλαθέξεηαη ζε εθπνκπέο κε
εληάζζεηαη ζην ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελέξγεηα, φπσο είλαη νη
ΓΑΔ
εθπνκπέο CH4 απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη νη ζρεηηθέο
εθπνκπέο απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία
«Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο».
Παξαγσγή ελέξγεηαο
Καηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηελ
ΝΑΗ εθφζνλ
Γεληθά, κφλν ζηελ πεξίπησζε κνλάδσλ κε ηζρχ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
εληάζζεηαη ζην <20 MW fuel, θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο
ΓΑΔ
ΔΔ. Γείηε ηελ ελφηεηα 3.4 γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο.
Καηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηελ ΝΑΗ
Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέξκαλζε/ςχμε
παξαγσγή ζέξκαλζεο / ςχμεο
παξέρεηαη σο εκπφξεπκα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο
εληφο ηεο πεξηνρήο. Γείηε ηελ ελφηεηα 3.5 γηα
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.

3. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΚΠΟΜΠΧΝ
3.1 Δπηινγή ζπληειεζηώλ εθπνκπώλ: πξόηππνη (IPCC) ή Αλάιπζεο Κύθινπ Εσήο (ΑΚΕ)
Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ αθνινπζψληαο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:
α) Χξεζηκνπνηώληαο «πξόηππνπο» ζπληειεζηέο εθπνκπώλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPCC, νη νπνίνη
θαιχπηνπλ φιεο ηηο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ OTA, είηε άκεζα, εμαηηίαο ηεο θαχζεο θαπζίκσλ εληφο ηνπ OTA, είηε έκκεζα,
κέζσ ηεο θαχζεο θαπζίκσλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ζέξκαλζεο/ςχμεο εληφο ηεο πεξηνρήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε
άλζξαθα θάζε θαπζίκνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο ησλ αεξίσλ
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ζεξκνθεπίνπ βάζεη ηεο UNFCCC θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ην CO2
ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν αέξην ζεξκνθεπίνπ θαη δελ απαηηείηαη ππνινγηζκφο ηνπ κεξηδίνπ CH4 θαη
N2O. Δπηπιένλ, νη εθπνκπέο CO2 απφ ηελ αεηθφξν ρξήζε βηνκάδαο/βηνθαπζίκσλ, θαζψο θαη νη
εθπνκπέο πηζηνπνηεκέλεο «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη κεδεληθέο. Οη πξφηππνη
ζπληειεζηέο εθπνκπψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο βαζίδνληαη ζηηο
Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 2006 ηεο IPCC (IPCC, 2006). Ωζηφζν, ε θάζε ηνπηθή αξρή κπνξεί λα
επηιέμεη επίζεο ηε ρξήζε άιισλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ νη νπνίνη ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο νξηζκνχο
ηεο IPCC.
β) Χξεζηκνπνηώληαο ζπληειεζηέο εθπνκπώλ ΑΚΕ (Αλάιπζε Κύθινπ Εωήο) πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ
ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξέα. Απηή ε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο
εθπνκπέο θαηά ηελ ηειηθή θαχζε, αιιά θαη φιεο ηηο εθπνκπέο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, φπσο απηέο
πνπ παξάγνληαη απφ ηα ζηάδηα εθκεηάιιεπζεο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο (π.ρ. δηπιηζηήξην).
Καηά ζπλέπεηα, ινηπφλ, πεξηιακβάλνληαη νη εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ εθηφο ηεο πεξηνρήο ρξήζεο
ηνπ θαπζίκνπ. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη άιια αέξηα
ζεξκνθεπίνπ πιελ ηνπ CO2. πλεπψο, ν Ο.Σ.Α. πνπ απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνζέγγηζε
ΑΚΕ κπνξεί λα αλαθέξεη ηηο εθπνκπέο σο «ηζνδχλακν CO2» . Ωζηφζν, εάλ ζηε κεζνδνινγία/ζην
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηξψληαη κφλν νη εθπνκπέο CO2, νη εθπνκπέο επηηξέπεηαη λα
αλαθέξνληαη σο CO2 (ζε t). Ζ ΑΚΕ είλαη κηα δηεζλψο ηππνπνηεκέλε κέζνδνο (ζεηξά πξνηχπσλ ISO
14040) θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα. Ζ ΑΚΕ απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία
βαζίδνληαη π.ρ. νη Θεκαηηθέο ηξαηεγηθέο γηα ηνπο Φπζηθνχο Πφξνπο θαη ηα Απνξξίκκαηα, ε Οδεγία
γηα ηνλ Οηθνινγηθφ ρεδηαζκφ, θαη ν Καλνληζκφο γηα ην Οηθνινγηθφ ζήκα. ε επίπεδν ΔΔ, απηή ηε
ζηηγκή βξίζθνληαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο κηα ζεηξά εγγξάθσλ ηερληθήο θαζνδήγεζεο κε βάζε ηε
πξφηππε ζεηξά ISO 14040, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (ΚΚΔξ): ε γλσκνδφηεζε θαη ν ζπληνληζκφο γηα ην Δγρεηξίδην γηα ην Γηεζλέο ζχζηεκα
αλαθνξάο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θχθινπ δσήο (ILCD) πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο επίζεο,
κε εζληθά πξνγξάκκαηα ΑΚΕ εθηφο ηεο ΔΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Κίλαο, ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο
Βξαδηιίαο) θαη δηάθνξεο επξσπατθέο επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ππφ ζχζηαζε έλα
ζρεηηθφ Γηεζλέο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο δεδνκέλσλ θχθινπ δσήο -ILCD Data Network
(ΚΚΔξ θ.α.., 2009) ην νπνίν ζα είλαη αλνηρηφ γηα φινπο ηνπο παξφρνπο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ
πξφζβαζε ζε έγθπξα θαη δηαζθαιηζκέλεο πνηφηεηαο δεδνκέλα ΑΚΕ. Σν δίθηπν κπνξεί λα
θηινμελήζεη δεδνκέλα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, δεδνκέλα κε άδεηα ρξήζεο, δεδνκέλα «κφλν γηα
κέιε», θ.η.ι.
Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ΑΚΕ νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
βαζίδνληαη ζε κηα Δπξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξάο γηα ηνλ θχθιν δσήο (ELCD) (ΚΚΔξ, 2009).
Ζ ELCD παξέρεη δεδνκέλα ΑΚΕ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα
δεδνκέλα ζχλζεζεο πεγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. Σα ζχλνια δεδνκέλσλ ηφζν
ηεο ELCD φζν θαη ηεο ILCD ρξεζηκνπνηνχλ ζπληειεζηέο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο ηεο IPCC γηα ηα
κεκνλσκέλα αέξηα.
Σα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.
Πίλαθαο 2. ύγθξηζε πξόηππσλ ζπληειεζηώλ εθπνκπώλ θαη ζπληειεζηώλ εθπνκπώλ ΑΚΕ
Πιενλέθηεκα
Πξόηππνη
Δίλαη ζπκβαηνί κε ηηο εζληθέο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηε UNFCCC

X

Δίλαη ζπκβαηνί κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
20-20-20 ηεο ΔΔ

X

ΑΚΕ

Δίλαη ζπκβαηνί κε ηηο πξνζεγγίζεηο απνηππψκαηνο άλζξαθα

X

Δίλαη ζπκβαηνί κε ηελ Οδεγία γηα ηνλ Οηθνινγηθφ ρεδηαζκφ (2005/32/EΚ) θαη ηνλ
Καλνληζκφ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο

X

Δχθνιε πξφζβαζε ζηνπο απαηηνχκελνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ

X

Αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη εθηφο ηνπ ηφπνπ
ρξήζεο
Γηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηνπηθέο αλαθνξέο

X
X
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X

Μεηά ηελ επηινγή πξνζέγγηζεο ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο
πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ ή λα επηιέμεη
άιινπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ηνπο νπνίνπο ζεσξεί θαηαιιειφηεξνπο. Οη πξφηππνη ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ ζε άλζξαθα θαη, ζπλεπψο, δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ΑΚΕ, ε
απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εθπνκπέο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο κπνξεί λα απνδεηρζεί
δχζθνιε θαη ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αθφκε θαη γηα ηνλ ίδην ηχπν θαπζίκνπ.
Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνκάδαο θαη ησλ βηνθαπζίκσλ. πληζηάηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. νη
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ΑΚΕ λα εμεηάζνπλ πξψηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ
ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξηλ ηνπο
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ, θαζψο θαη λα επηδηψμνπλ ηε ιήςε δεδνκέλσλ θαηά πεξίπησζε, φπνπ
απηφ ελδείθλπηαη.
Ζ επηινγή ζπληειεζηή εθπνκπψλ αλαθέξεηαη κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν
ηεηξαγσλίδην.
3.2 Δπηινγή αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ: εθπνκπέο CO2 ή ηζνδύλακνπ CO2
Σα αέξηα ζεξκνθεπίνπ ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ εμαξηψληαη απφ ηελ επηινγή
ησλ ηνκέσλ θαζψο θαη απφ ηελ επηινγή πξνζέγγηζεο ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ (πξφηππνη ή ΑΚΕ).
Δάλ έρνπλ επηιεγεί νη πξφηππνη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPCC, αξθεί
λα αλαθέξνληαη κφλν νη εθπνκπέο CO2, θαζψο ηα άιια αέξηα ζεξκνθεπίνπ είλαη κηθξήο ζεκαζίαο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, ζην ζεκείν «κνλάδα αλαθνξάο εθπνκπψλ» ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ επηιέγεηαη ην
ηεηξαγσλίδην «εθπνκπέο CO2». Ωζηφζν, αθφκε θη εάλ έρνπλ επηιεγεί νη πξφηππνη ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ απνγξαθή αλαθνξάο θαη άιια αέξηα ζεξκνθεπίνπ.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ
επίζεο ππφςε ηηο εθπνκπέο CH4 θαη N2O απφ ηελ θαχζε. Δπηπιένλ, εάλ ε ηνπηθή αξρή επηιέμεη λα
ζπκπεξηιάβεη ζηελ απνγξαθή ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή/θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηφηε ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη εθπνκπέο CH4 θαη N2O. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε κνλάδα αλαθνξάο εθπνκπψλ
ε νπνία πξέπεη λα επηιεγεί είλαη «εθπνκπέο ηζνδχλακνπ CO2».
ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ΑΚΕ, κπνξεί λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη άιια
αέξηα ζεξκνθεπίνπ εθηφο ηνπ CO2. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα Ο.Σ.Α. ν νπνίνο ζα θαηαιήμεη ζηελ πξνζέγγηζε ΑΚΕ
ζα ρξεηαζηεί πηζαλφηαηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιια ΑΘ εθηφο ηνπ CO2 ζηελ απνγξαθή θαη ζα πξέπεη λα
επηιέμεη ηε κνλάδα αλαθνξάο εθπνκπψλ «εθπνκπέο ηζνδχλακνπ CO2». Ωζηφζν, εάλ ν Ο.Σ.Α.
ρξεζηκνπνηήζεη κηα κεζνδνινγία/έλα εξγαιείν πνπ δελ πεξηιακβάλεη άιια ΑΘ εθηφο ηνπ CO2, ηφηε ε
απνγξαθή ζα βαζίδεηαη κφλν ζην CO2 θαη ζα πξέπεη λα επηιερζεί ε κνλάδα αλαθνξάο εθπνκπψλ
«εθπνκπέο CO2».
Οη εθπνκπέο άιισλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εθηφο ηνπ CO2 κεηαηξέπνληαη ζε ηζνδχλακα
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο δπλακηθνχ ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (GWP). Παξαδείγκαηνο ράξε, έλα kg CH4
έρεη παξφκνηεο επηπηψζεηο ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε κε 21 kg CO2, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα 100 ρξφλσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ε ηηκή GWP ηνπ CH4 είλαη 21.
ηα πιαίζηα ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ νη ηηκέο GWP νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο ζηε UNFCCC θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην.
Απηέο νη ηηκέο GWP βαζίδνληαη ζηε Γεχηεξε Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο IPCC (IPCC, 1995), θαη
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.
Ωζηφζν, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο ηηκέο GWP ηεο IPCC,
παξαδείγκαηνο ράξε αλάινγα κε ην εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ΑΚΕ νη
νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ησλ ηηκψλ GWP
ηεο 4εο Έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο IPCC (IPCC, 2007).
Πίλαθαο 3. Μεηαηξνπή CH4 θαη N2O ζε ηζνδύλακεο κνλάδεο CO2
Μάδα ΑΘ ζε t
Μάδα ΑΘ ζε t ηζνδύλακνπ CO2
1 t CO2

1 t CO2-eq

1 t CH4

21 t CO2-eq

1 t N2O

310 t CO2-eq
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3.3 Καύζηκα θαη αλαλεώζηκε ζεξκόηεηα
πσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα 3.1, ε ηνπηθή αξρή κπνξεί λα επηιέμεη πξφηππνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPCC ή ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ΑΚΕ.
Οη πξόηππνη ζπληειεζηέο εθπνκπώλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPCC βαζίδνληαη ζηελ
πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ ζε άλζξαθα. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ νη νπνίνη
παξνπζηάδνληαη εδψ παίξλνπλ σο δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν ηνπ άλζξαθα ζηα θαχζηκα ζρεκαηίδεη CO2.
Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα κηθξφ κεξίδην ηνπ άλζξαθα (ζπλήζσο <1%) ζηα θαχζηκα ζρεκαηίδεη
επίζεο άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο, φπσο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) πνπ ζηελ ζπλέρεηα ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ άλζξαθα απηνχ νμεηδψλεηαη ζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα.
Οη ζπληειεζηέο εθπνκπώλ ΑΚΕ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πεξηιακβάλνπλ ηηο
πξαγκαηηθέο εθπνκπέο απφ φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηειηθήο θαχζεο.
Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ βηνθαπζίκσλ: ελψ ν άλζξαθαο ν νπνίνο είλαη
απνζεθεπκέλνο ζηα ίδηα ηα βηνθαχζηκα είλαη νπδέηεξνπ ηζνδπγίνπ CO2, ε θαιιηέξγεηα θαη ε ζπγθνκηδή
(ιηπάζκαηα, γεσξγηθνί ειθπζηήξεο, παξαγσγή θπηνθαξκάθσλ) θαη ε επεμεξγαζία κέρξη ην ηειηθφ
θαχζηκν κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο θαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή
απειεπζέξσζε CO2, θαζψο θαη εθπνκπέο N2O. Σα δηάθνξα βηνθαχζηκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ
ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ θχθιν δσήο εθπνκπψλ ΑΘ, θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξνζέγγηζε ΑΚΕ ζηεξίδεη ηελ
επηινγή ησλ πην θηιηθψλ πξνο ην θιίκα βηνθαπζίκσλ θαη άιισλ θνξέσλ ελέξγεηαο απφ βηνκάδα.
Σν Πιαίζην 1 παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο βηνκάδαο ή ησλ
βηνθαπζίκσλ63 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
ηελ πεξίπησζε κίγκαηνο βηνθαπζίκσλ, ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 ζα πξέπεη λα αληαλαθιά
ηε κε αλαλεψζηκε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε άλζξαθα. ην Πιαίζην 2 παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ γηα κίγκα βηνθαπζίκσλ.

63

Στισ παροφςεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, τα βιοκαφςιμα αναφζρονται ςε όλα τα υγρά βιοκαφςιμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των
βιοκαυςίμων μεταφοράσ, των φυτικϊν ελαίων και άλλων καυςίμων ςε υγρι μορφι . Θ βιομάηα, από τθν άλλθ, αναφζρεται ςτθ ςτερεά
βιομάηα όπωσ είναι θ ξυλεία, τα βιοαπόβλθτα κλπ.
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Πιαίζην 1. Αεηθνξία βηνθαπζίκσλ/βηνκάδαο
Ζ αεηθνξία ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηεο βηνκάδαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ ελέξγεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε βηνκάδα/ηα βηνθαχζηκα απνηεινχλ κηα
κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ
αηκφζθαηξα. Ωζηφζν, απηφ ζπκβαίλεη κφλν εάλ ε βηνκάδα/ηα βηνθαχζηκα παξάγνληαη θαηά ηξφπν
αεηθφξν. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δχν δεηήκαηα αεηθνξίαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο κέηξσλ
ηνπ ΓΑΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκάδα/ηα βηνθαχζηκα θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βηνκάδαο/ησλ
βηνθαπζίκσλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ..
1. Αεηθνξία ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα
Ζ θαχζε άλζξαθα ν νπνίνο είλαη βηνγελήο πξνέιεπζεο, γηα παξάδεηγκα ε μπιεία, ηα βηναπφβιεηα ή
ηα βηνθαχζηκα θίλεζεο, ζρεκαηίδεη CO2. Ωζηφζν, απηέο νη εθπνκπέο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο
απνγξαθέο εθπνκπψλ CO2 , εάλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν άλζξαθαο πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ
θαχζε ηζνχηαη κε ηελ απνξξφθεζε άλζξαθα ηεο βηνκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθ λένπ αλάπηπμήο
ηεο εληφο ελφο έηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν πξφηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 γηα ηε
βηνκάδα/ην βηνθαχζηκν ηζνχηαη κε κεδέλ. Ζ ππφζεζε απηή ηζρχεη ζπρλά ζηελ πεξίπησζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγή βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο θαη ηζρχεη επίζεο
ζηελ πεξίπησζε ηεο μπιείαο, εάλ ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν αεηθφξν, ην
νπνίν ζεκαίλεη φηη θαηά κέζν φξν ε δαζηθή αλάπηπμε είλαη ίζε ή πςειφηεξε ηεο ζπγθνκηδήο. Δάλ ε
ζπγθνκηδή μπιείαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν αεηθφξν, ηφηε πξέπεη λα εθαξκνζηεί
ζπληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 πςειφηεξνο ηνπ κεδελφο (βι. Πίλαθα 5).
2. Δθπνκπέο θχθινπ δσήο, βηνπνηθηιφηεηα θαη άιια δεηήκαηα αεηθνξίαο
Αθφκε θη αλ ηα βηνθαχζηκα/ε βηνκάδα εκθαλίδνπλ νπδέηεξν ηζνδχγην CO2, ε ρξήζε ηνπο δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί αεηθφξνο εάλ, γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή ηνπο πξνθαιεί πςειέο εθπνκπέο άιισλ
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ –φπσο N2O ιφγσ ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ ή CO2 ιφγσ αιιαγήο ηεο ρξήζεο
γεο– ή έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη ζηελ ηνπηθή αξρή
λα πξνβεί ζε έιεγρν φηη ε βηνκάδα/ηα βηνθαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα
αεηθνξίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηαa ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί
ζηελ Οδεγία 2009/28/EΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.
Μεηά ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2010 (εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηα θξάηε-κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο αλαγθαίεο
λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ
πξναλαθεξζείζα Οδεγία), κφλν ε βηνκάδα/ηα βηνθαχζηκα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα απηά ζα πξέπεη
λα ζεσξνχληαη αλαλεψζηκα ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΑ ρξεζηκνπνηεί πξφηππνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ θαζψο θαη βηνθαχζηκα
ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπληειεζηή εθπνκπψλ ν νπνίνο
ηζνχηαη κε εθείλνλ ηνπ αληίζηνηρνπ νξπθηνχ θαπζίκνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ ν ΟΣΑ ρξεζηκνπνηεί
βηνληίδει ην νπνίν δελ παξάγεηαη θαηά ηξφπν αεηθφξν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο
εθπνκπψλ νξπθηνχ ληίδει. Μνινλφηη ν θαλφλαο απηφο δελ αθνινπζεί ηα ζπκβαηηθά πξφηππα
εθηίκεζεο εθπνκπψλ, σζηφζν εθαξκφδεηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ρξήζε κε αεηθφξσλ βηνθαπζίκσλ
ζηνπο Γήκνπο πνπ ππάγνληαη ζην χκθσλν.
Δάλ ν ΟΣΑ ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπώλ ΑΚΕ, θαζψο θαη βηνθαχζηκα ηα νπνία δελ
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο, ζπληζηάηαη ε αλάπηπμε ελφο ζπληειεζηή εθπνκπψλ ν νπνίνο
ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ βηνθαπζίκσλ.
a

Γείηε ην άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο, παξαγξάθνπο 1 έσο 6. Δλ ζπληνκία: «Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ θαη βηνξεπζηψλ [ν ππνινγηζκφο
ηεο νπνίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19] […] πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% […]. Σα
βηνθαχζηκα θαη ηα βηνξεπζηά […] δελ πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ πξψηεο χιεο πξνεξρφκελεο
απφ εδάθε κε πςειή αμία βηνπνηθηιφηεηαο[…] απφ εθηάζεηο πςειψλ απνζεκάησλ άλζξαθα […] απφ
εθηάζεηο πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί ηπξθψλεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 […]». Δπηπιένλ, «Οη γεσξγηθέο
πξψηεο χιεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Κνηλφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
βηνθαπζίκσλ θαη βηνξεπζηψλ […] πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα
[…]» ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ δηαηάμεσλ ησλ επξσπατθψλ γεσξγηθψλ θαλνληζκψλ.
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ηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ησλ θαπζίκσλ κε ηε ζπρλφηεξε ρξήζε βάζεη
ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ 2006 ηεο IPCC θαη ηεο Δπξσπατθήο βάζεο δεδνκέλσλ αλαθνξάο γηα ηνλ
64
θχθιν δσήο (ELCD) . ην Παξάξηεκα Η παξνπζηάδεηαη έλαο πιεξέζηεξνο πίλαθαο ζπληειεζηψλ
εθπνκπψλ IPCC. Ωζηφζν, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε άιισλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, νη
νπνίνη ζεσξνχληαη θαηάιιεινη.
Πίλαθαο 4. Πξόηππνη ζπληειεζηέο εθπνκπώλ CO2 (από ηελ IPCC, 2006) θαη ΑΚΕ ζπληειεζηέο
εθπνκπώλ ηζνδύλακνπ CO2 (από ηελ ELCD) γηα ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηύπνπο θαπζίκσλ
Πξόηππνο ζπληειεζηήο
πληειεζηήο εθπνκπώλ ΑΚΕ
εθπνκπώλ
[t CO2-eq/MWh]
Σύπνο
[t CO2/MWh]
0.299
Βελδίλε
0.249
0.305
Πεηξέιαην diesel
0.267
0.310
Βαξχ καδνχη
0.279
0.393
Αλζξαθίηεο
0.354
0.380
Άιινο αζθαιηνχρνο άλζξαθαο
0.341
0.385
Τπν - αζθαιηνχρνο άλζξαθαο
0.346
0.375
Ληγλίηεο
0.364
0.237
Φπζηθφ αέξην
0.202
Αζηηθά Απφβιεηα (θιάζκα κε
νξγαληθήο χιεο)
0.330
0.330
0.002β – 0.405
Ξχινα
0 – 0.403
0.182δ
Φπηηθφ έιαην
0γ
0.156ε
Βηνληίδει
0γ
0.206ζη
Βηναηζαλφιε
0γ
-δ
Ζιηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα
0
-δ
Γεσζεξκηθή ελέξγεηα
0
α
Υακειφηεξε ηηκή εάλ ε ζπγθνκηδή μπιείαο γίλεηαη θαηά ηξφπν αεηθφξν, πςειφηεξε ηηκή εάλ γίλεηαη
θαηά ηξφπν κε αεηθφξν.
β
Σν κέγεζνο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ ηνπηθή/πεξηθεξεηαθή κεηαθνξά μπιείαο, ην
νπνίν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηελ Γεξκαλία, ππνζέηνληαο: θνξκφ ειάηεο κε θινηφ· αλαδαζσκέλν
δηαρεηξηδφκελν δάζνο· ην παξαγφκελν κίγκα λα εηζέξρεηαη ζην πξηνληζηήξην, ζηε κνλάδα
παξαγσγήο· θαη 44% πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Δάλ θάπνηνο Ο.Σ.Α. θάλεη ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπληειεζηή εθπνκπψλ, ηφηε ζπληζηάηαη λα ειέγμεη φηη ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο
ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο, λα
αλαπηχμεη δηθφ ηνπ ζπληειεζηή.
γ
Μεδέλ εάλ ηα βηνθαχζηκα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο· εάλ ηα βηνθαχζηκα είλαη κε αεηθφξα,
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ.
δ
πληεξεηηθή ηηκή ζε ζρέζε κε ην θαζαξφ θπηηθφ έιαην απφ θνηληθέιαην. εκεηψζηε φηη ε ηηκή απηή
αληηπξνζσπεχεη ηε ρεηξφηεξε δηαδξνκή αηζαλφιεο απφ θπηηθφ έιαην θαη δελ αληηπξνζσπεχεη
απαξαίηεηα κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαδξνκή. Ζ ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ
άκεζε θαη έκκεζε αιιαγή ζηε ρξήζε γεο. Δάλ απηέο είραλ ιεθζεί ππφςε, ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζα
κπνξνχζε λα είλαη ηφζν πςειή φζν 9 t CO2-eq/MWh, ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο δαζηθψλ
εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο.
ε
πληεξεηηθή ηηκή ζε ζρέζε κε βηνληίδει απφ θνηληθέιαην. εκεηψζηε φηη απηή ε ηηκή αληηπξνζσπεχεη
ηε ρεηξφηεξε δηαδξνκή βηνληίδει θαη δελ αληηπξνζσπεχεη απαξαίηεηα κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαδξνκή. Ζ
ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ άκεζε θαη έκκεζε αιιαγή ζηε ρξήζε γεο. Δάλ
απηέο είραλ ιεθζεί ππφςε, ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζα κπνξνχζε λα είλαη ηφζν πςειή φζν ηα 9 t CO2eq/MWh, ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο.
ζη
πληεξεηηθή ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ αηζαλφιε απφ ζηηάξη. εκεηψζηε φηη ε ηηκή απηή αληηπξνζσπεχεη
ηε ρεηξφηεξε δηαδξνκή αηζαλφιεο θαη δελ αληηπξνζσπεχεη απαξαίηεηα κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαδξνκή.
Ζ ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ άκεζε θαη έκκεζε αιιαγή ζηε ρξήζε γεο.
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Οι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν για τθν καφςθ καυςίμων εκφράηονται ωσ t/MWhfuel. Συνεπϊσ, τα αντίςτοιχα δεδομζνα
δραςτθριότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να εκφράηονται ωσ MWhfuel, το οποίο αντιςτοιχεί με τθν κακαρι κερμογόνο
δφναμθ (NCV) του καυςίμου.
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Δάλ απηέο είραλ ιεθζεί ππφςε, ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζα κπνξνχζε λα είλαη ηφζν πςειή φζν ηα 9 t
CO2-eq/MWh, ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο
δ
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, αιιά ζεσξείηαη φηη νη εθπνκπέο είλαη ρακειέο (σζηφζν νη
εθπνκπέο απφ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο πξέπεη λα
ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα). Οη Ο.Σ.Α. πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο ελζαξξχλνληαη λα επηδηψμνπλ ηε ζπιινγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ.
Δάλ νη Ο.Σ.Α. πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ζπληειεζηέο εθπνκπψλ νη νπνίνη ζα
αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, είλαη εππξφζδεθην λα ην
πξάμνπλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ΑΔΑ πξέπεη λα
ζπλάδεη κε ηελ επηινγή ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ ζηελ ΜΔΗ.
Πιαίζην 2. Πώο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο εθπνκπώλ ελόο κίγκαηνο
βηνθαπζίκσλ;
Δληφο ηνπ Γήκνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα κίγκα βηνληίδει ην νπνίν πεξηιακβάλεη
5% αεηθφξν βηνληίδει, κε ην ππφινηπν λα απνηειείηαη απφ ζπκβαηηθφ ληίδει. Με
ρξήζε ησλ πξφηππσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα
ην κίγκα απηφ ππνινγίδεηαη σο
95%*0.267 t CO2/MWh + 5%*0 t CO2/MWh = 0.254 t CO2/MWh
3.4 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ππνινγηζκφο εθπνκπψλ CO2 πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηνο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Θα πξέπεη
λα γίλεη ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ γηα ην ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Ο ηνπηθφο
ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ
αθνινπζνχλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ θαζελφο απφ απηά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηνπηθνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ
αλαιχεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
1.1 Δζληθφο/επξσπατθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ
2.1 Σνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
3.1 Αγνξά πηζηνπνηεκέλεο πξάζηλεο ελέξγεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Καζφηη ν ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ εθθξάδεηαη σο t/MWhe. πλεπψο, ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη επίζεο κε ηε κνξθή MWhe, δειαδή ζε MWh
θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
3.4.1 Δζληθόο ή επξσπατθόο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ
Δληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ θάζε Ο.Σ.Α. θαηαλαιψλεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, αιιά νη θχξηεο κνλάδεο νη νπνίεο
ηελ παξάγνπλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηελ πεξηνρή κφλν νξηζκέλσλ εμ απηψλ. Απηέο νη κεγάιεο κνλάδεο
παξαγσγήο ζπρλά απνηεινχλ θαη ζεκαληηθέο πεγέο εθπνκπψλ CO2 (ζηελ πεξίπησζε ζεξκηθψλ
κνλάδσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ), φκσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ δελ ζθνπεχεη κφλν ζηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, αιιά θαη ηηο αλάγθεο κηαο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Γειαδή, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Γήκν γεληθά
πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο κνλάδεο εληφο ή εθηφο ηνπ Γήκνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη εθπνκπέο CO2 ιφγσ
απηήο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνέξρνληαη απφ ηηο δηάθνξεο απηέο
κνλάδεο. Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ γηα θάζε Γήκν ζα απνηεινχζε έλα πξάγκαηη
δχζθνιν έξγν, θαζψο ε ξνή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαπεξλά ηα ζχλνξα θαη πνηθίιινπλ βάζεη δηαθφξσλ
παξαγφλησλ. Δπηπξνζζέησο, νη Γήκνη ζπλήζσο δελ έρνπλ θακία αξκνδηφηεηα επί ησλ εθπνκπψλ ησλ
κνλάδσλ απηψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θαη έρνληαο θαηά λνπ φηη ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ εζηηάδεη
ζηε δήηεζε (θαηαλάισζε), ζπληζηάηαη ε ρξήζε ελφο εζληθνχ ή επξσπατθνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ σο
ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηνπηθνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ. Απηφο ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο
αληηθαηνπηξίδεη ηνλ κέζν φξν εθπνκπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ή επξσπατθή παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Οη εζληθνί θαη νη επξσπατθνί ζπληειεζηέο εθπνκπψλ παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε έηνο ιφγσ
ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηέο νη
δηαθπκάλζεηο νθείινληαη ζηε δήηεζε γηα ζέξκαλζε/ςχμε, ηε δηαζεζηκφηεηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, ηελ θαηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηηο εηζαγσγέο/εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη νχησ θαζεμήο.
Οη δηαθπκάλζεηο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα αλεμάξηεηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνλ
Ο.Σ.Α.. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ ζηελ ΑΔΑ θαη ηε ΜΔΗ, δηφηη ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηεο απνγξαθήο εθπνκπψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε
παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ν Ο.Σ.Α. δελ έρεη θακία επηξξνή.
Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε ελφο εζληθνχ ή ελφο επξσπατθνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ. ηνλ
Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ, κε βάζε ηελ πξφηππε θαη ΑΚΕ πξνζέγγηζεο γηα φια
ηα θξάηε-κέιε (εθηφο ηεο Μάιηαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα
δεδνκέλα) θαη ζπλνιηθά γηα ηελ ΔΔ. Ο θάζε Ο.Σ.Α. κπνξεί λα αλαδεηήζεη πην πξφζθαηα ελεκεξσκέλα
δεδνκέλα. Να ζεκεησζεί εδψ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ΑΚΕ ζα πξέπεη λα
είλαη πςειφηεξνη απφ ηνπο πξφηππνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δχν
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπληειεζηψλ εθπνκπήο, νη πξφηππνη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ θαη νη ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ ΑΚΕ δελ είλαη απαξαίηεηα ζπγθξίζηκνη, θάηη ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ πεξίπησζε
ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο.
Πίλαθαο 5. Δζληθνί θαη επξσπατθνί ζπληειεζηέο εθπνκπώλ γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Αο ζεκεησζεί όηη ην έηνο πνπ ηα δεδνκέλα αληηπξνζσπεύνπλ πνηθίιιεη αλά ρώξα
θαζώο θαη κεηαμύ ηεο πξόηππεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ΑΚΕ 65
Πξόηππνο
πληειεζηήο
ζπληειεζηήο
εθπνκπώλ ΑΚΕ
εθπνκπώλ
(t CO2-eq/MWhe)
Υώξα
(t CO2/MWhe)
0.310
Απζηξία
0.209
0.402
Βέιγην
0.285
0.706
Γεξκαλία
0.624
0.760
Γαλία
0.461
0.639
Ηζπαλία
0.440
0.418
Φηιαλδία
0.216
0.146
Γαιιία
0.056
0.658
Ζλσκέλν Βαζίιεην
0.543
1.167
Διιάδα
1.149
0.870
Ηξιαλδία
0.732
0.708
Ηηαιία
0.483
0.716
Κάησ Υψξεο
0.435
0.750
Πνξηνγαιία
0.369
0.079
νπεδία
0.023
0.906
Βνπιγαξία
0.819
1.019
Κχπξνο
0.874
0.802
Σζερηθή Γεκνθξαηία
0.950
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Ρθγζσ για τουσ πρότυπουσ ςυντελεςτζσ εκπομπϊν: Γερμανία: http://www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/co2-strommix.pdf (ζτοσ
2007). Δανία : Μζςοσ όροσ ςυντελεςτϊν εκπομπϊν για τθν Ανατολικι και Δυτικι Δανία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ απϊλειασ διανομισ τθσ τάξθσ
του 5%.
http://www.energinet.dk/en/menu/Climate+and+the+environment/Environmental+impact+statements+for+electricity/Environmental+impact
+statements+for+electricity.htm (ζτοσ 2008). Εςκονία: Ρροςωπικι επικοινωνία με το Κζντρο Ρλθροφοριϊν για το Ρεριβάλλον Εςκονίασ (ζτοσ
2007). Ρορτογαλία: Ρροςωπικι επικοινωνία με τον Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρορτογαλίασ (ζτοσ 2007). Σλοβενία: Ρροςωπικι
επικοινωνία με τον Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ τθσ Σλοβενίασ (ζτοσ 2007). Σλοβακία: Ρροςωπικι επικοινωνία με Υδρομετεωρολογικό
Λνςτιτοφτο Σλοβακίασ (ζτοσ 2007). Λςπανία: Ρροςωπικι επικοινωνία με το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ τθσ Λςπανίασ (ζτοσ 2007). Θνωμ ζνο
Βαςίλειο: Ρροςωπικι επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ζτοσ 2007). Άλλεσ χϊρεσ και ο ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ:
Eurelectric (2005), (διακζςιμα ζτθ 2000-2002). Ρθγι για τουσ ςυντελεςτζσ εκπομπϊν ΑΚΗ: Ευρωπαϊκι βάςθ δεδομζνων αναφοράσ για τον
κφκλο ηωισ (ELCD), http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (ζτοσ 2002).
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Υώξα
Δζζνλία
Οπγγαξία
Ληζνπαλία
Λεηνλία
Πνισλία
Ρνπκαλία
ινβελία
ινβαθία
EΔ-27

Πξόηππνο
ζπληειεζηήο
εθπνκπώλ
(t CO2/MWhe)
0.908
0.566
0.153
0.109
1.191
0.701
0.557
0.252
0.460

πληειεζηήο
εθπνκπώλ ΑΚΕ
(t CO2-eq/MWhe)
1.593
0.678
0.174
0.563
1.185
1.084
0.602
0.353
0.578

Ο εζληθφο ή επξσπατθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε
ηεο ελφηεηαο 3.4.4 κε ην αθξσλχκην NEEFE. Ο επηιεγκέλνο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ αλαθέξεηαη ζην
ππφδεηγκα ΓΑΔ θάησ απφ ηνλ Πίλαθα Β σο «ζπληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα κε
παξαγφκελε ζε ηνπηθφ επίπεδν».
3.4.2 Σνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ
έξγσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα ηνπ πκθψλνπ. Ωζηφζν, κπνξεί λα γίλεη
ζπλππνινγηζκφο θαη άιισλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηε πιεπξά
ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο. Πξψηνλ, ε ηνπηθή αξρή ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ ζα ζπκπεξηιάβεη ή φρη
ηελ ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ ΑΔΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα κέηξα ηνπ ΓΑΔ εζηηάδνπλ ζηελ
δήηεζε, δελ απαηηείηαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαη νη ζπληειεζηέο LPE θαη
CO2LPE ζηελ παξαθάησ εμίζσζε είλαη κεδεληθνί.
Δάλ ν Ο.Σ.Α. απνθαζίζεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ΑΔΑ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο, ηφηε ζα
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ/κνλάδσλ πνπ πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα:


ε εγθαηάζηαζε/κνλάδα δελ πεξηιακβάλεηαη ζην επξσπατθφ χζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ (ΔΓΔ) αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ



ε εγθαηάζηαζε/κνλάδα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 20MW fuel σο εηζξνή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ
πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη θαχζεο βηνκάδαο66, ή ρακειφηεξε ή ίζε κε
20MW e σο νλνκαζηηθή ηζρχο ζηελ πεξίπησζε άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο αλαλεψζηκεο
ελέξγεηαο (π.ρ. αηνιηθήο ή ειηαθήο).

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη κηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο/κνλάδεο
εμππεξεηνχλ θπξίσο ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελψ νη κεγαιχηεξεο κνλάδεο παξάγνπλ
ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην επξχηεξν δίθηπν. πλήζσο, έλαο Ο.Σ.Α. έρεη πεξηζζφηεξν έιεγρν ή επηξξνή επί
ησλ κηθξφηεξσλ κνλάδσλ απφ φηη επί ησλ κεγαιχηεξσλ, ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο ειέγρνληαη απφ ην
ΔΓΔ ηεο ΔΔ. Ωζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ θαη
κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ έλαο Ο.Σ.Α. θαηέρεη εγθαηαζηάζεηο
θνηλήο σθέιεηαο ή πξνγξακκαηίδεη λα αλαπηχμεη θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο αηνιηθά πάξθα εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηα έξγα απηά κπνξνχλ λα
ελζσκαησζνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλερίζεη λα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο (κείσζε ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο).
Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δέληξν απνθάζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ 3 γηα λα απνθαζίζεη, γηα
ηελ θαζεκία απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο/κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ, εάλ ζα ηηο
ζπκπεξηιάβεη ή φρη ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ.

66

Τα 20 MWfuel αναφζρονται ςτθν ειςροι καυςίμου τθσ μονάδασ, και αντιςτοιχεί ςτο όριο του ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ για τισ εγκαταςτάςεισ καφςθσ. Το
όριο 20 MWe το οποίο ζχει οριςτεί για άλλεσ μορφζσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, αναφζρεται ςτο ονομαςτικό δυναμικό παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ, και είναι επομζνωσ υψθλότερο από το όριο για τισ εγκαταςτάςεισ καφςθσ.
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Πίλαθαο 3. Γέληξν απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Πνηα είλαη ε εηζξνή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ή ε νλνκαζηηθή
ηζρχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο;
≥20 MW

< 20 MW
Ζ κνλάδα ζπκκεηέρεη ζην ΔΓΔ
ηεο ΔΔ;
Ναη

ρη

Ζ κνλάδα είλαη ηδηνθηεζία/ππφ
ηελ δηεχζπλζε ηνπ ΟΣΑ;

ρη

Ναη
Σν ΓΑΔ πεξηιακβάλεη κέηξα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνλάδα;

ρη
Να κελ ζπκπεξηιεθζεί ε
κνλάδα ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ

Ναη
Πξναηξεηηθή ζπκπεξίιεςε ηεο
κνλάδαο ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ

πκπεξίιεςε ζηηο
ΑΔΑ/ΜΔΗ

Με βάζε ην δέληξν απνθάζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ 3, ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα ζπκπιεξψζεη έλαλ
πίλαθα ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο πεξηνρήο
ηνπ θαη λα θαζνξίζεη εάλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ή φρη ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ. ην Πιαίζην 4 δίδεηαη παξάδεηγκα ελφο
ηέηνηνπ πίλαθα.
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Πιαίζην 4. Παξάδεηγκα πξνζδηνξηζκνύ ηνπηθώλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Δληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ βξίζθνληαη νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο :
a) Αηνιηθφ πάξθν ην νπνίν αλήθεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία
b) Ζιηαθνί ζπιιέθηεο ζε ζηέγε θηηξίνπ ην νπνίν αλήθεη ζηνλ ΟΣΑ
c) Ζιηαθνί ζπιιέθηεο ζε ζηέγε θηηξίνπ ην νπνίν αλήθεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία
d) Μνλάδα ΖΘ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θπζηθφ αέξην
e) ηαζκφο κε αεξηνζηξφβηινπο ν νπνίνο αλήθεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία
f) Οκάδα 3 αλεκνγελλεηξηψλ ε νπνία αλήθεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
ΑΔΑ/ΜΔΗ, ν ΟΣΑ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 6. Σνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην [όλνκα Τπνγξάθνληα] ην [έηνο
απνγξαθήο]
Μνλάδα/
Μέγεζνο
Μέγεζνο
πκπεξηιακβάλεηαη πκπεξίιεςε
ζηαζκόο
(ζεξκηθή ηζρύο)
(νλνκαζηηθή
ζην ΔΓΔ;
ζηελ ΑΔΑ;
ηζρύο
παξαγσγήο
ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο)
α)
25 MW e
ΟΥΗ
ΟΥΗ
β)
250 kW e
ΟΥΗ
ΝΑΗ
γ)
500 kW e
ΟΥΗ
ΝΑΗ
δ)
200 MW fuel
ΝΑΗ
ΟΥΗ
ε)
15 MW fuel
ΟΥΗ
ΝΑΗ
ζη)
3 MW e
ΟΥΗ
ΝΑΗ
ιεο νη κνλάδεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ΑΔΑ/ΜΔΗ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλφλα,
ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ (δείηε Παξάξηεκα ΗΗ), καδί κε ηελ
αληίζηνηρε πνζφηεηα ηνπηθά παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ, θαη ηηο αληίζηνηρεο
εθπνκπέο CO2. Γηα ιφγνπο επθνιίαο, παξφκνηεο κνλάδεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ (γηα
παξάδεηγκα νη εγθαηαζηάζεηο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο (Φ/Β) ή νη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο
ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ)).
Οη κνλάδεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρνπλ ηελ ίδηα
αληηκεηψπηζε κε νπνηνδήπνηε άιιε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σα απφβιεηα ηα νπνία
απνηεθξψλνληαη ζε κνλάδεο πνπ δελ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ή ζεξκφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Πίλαθα Α ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ θαη νη ζρεηηθέο εθπνκπέο ζηνλ Πίλαθα Β.
Πεξαηηέξσ νδεγίεο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ελφηεηα 4.3.
Οη εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (CO2LPE)
ππνινγίδνληαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο θαπζίκσλ, κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ
εθπνκπψλ ηνπ Πίλαθα 5. ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(πιελ βηνκάδαο/βηνθαπζίκσλ), νη εθπνκπέο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ
εθπνκπψλ ηνπ Πίλαθα 7.
Πίλαθαο 7. πληειεζηέο εθπνκπώλ ηνπηθήο παξαγσγήο αλαλεώζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Πξόηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ πληειεζηήο εθπνκπώλ ΑΚΕ
Πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(t CO2/MWhe)
(t CO2-eq/MWhe)
a
0.020-0.050
Ζιηαθή Φ/Β
0
b
Αηνιηθή
0
0.007
0.024
Τδξνειεθηξηθή
0
a
Πεγή: Vasilis θ.α., 2008
b
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ κία κνλάδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε παξάθηηα πεξηνρή κε επλντθέο
ζπλζήθεο αλέκνπ
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3.4.3 Αγνξά πηζηνπνηεκέλεο πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνλ νξγαληζκό ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο
Αληί ηεο αγνξάο «κηθηήο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα επηιέμεη λα αγνξάζεη
πηζηνπνηεκέλε πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Μφλν ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία πιεξνί ηα θξηηήξηα
εγγύεζεο πξνέιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγόκελεο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ Οδεγία 2001/77/EΚ θαη φπσο επηθαηξνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2009/28/EΚ, κπνξεί λα
πσιείηαη σο πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο Ο.Σ.Α. ζα αλαθέξεη ηελ πνζφηεηα αγνξάο πξάζηλεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GEP) ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ.
ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξφηππσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ν ζπληειεζηήο
εθπνκπψλ γηα ηελ πηζηνπνηεκέλε πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κεδεληθφο. Δάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ
ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ ΑΚΕ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ηηο εθπνκπέο ΑΚΕ ηεο αγνξάο πξάζηλεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (CO2GEP) δεηψληαο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πάξνρν ελέξγεηαο ή κε
ηε ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηνπηθή παξαγσγή
αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ απηνί θξίλνληαη θαηάιιεινη.
Άιινη θνξείο, εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α., κπνξνχλ επίζεο λα πξνρσξήζνπλ
ζηελ αγνξά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα απηέο ηηο αγνξέο
κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιε. Δπίζεο, νη αγνξέο πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο
ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά
θαχζηκα πξάγκαηη αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ λέεο εγθαηαζηάζεηο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, σο απφξξνηα ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ, ην νπνίν δελ ηζρχεη απαξαίηεηα ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ην χκθσλν εζηηάδεη ζηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε αγνξά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ άιινπο θνξείο (εηαηξείεο,
θαηαλαισηέο, ηδξχκαηα θιπ) ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ηνπηθφ ζπληειεζηή
εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.
3.4.4 Τπνινγηζκόο ηνπηθνύ ζπληειεζηή εθπνκπώλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, ν ηνπηθφο ζπληειεζηήο
εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (EFE) κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ
εμίζσζε67

EFE 

(TCE - LPE - GEP)  NEEFE  CO2LPE  CO2GEP
TCE

πνπ
EFE = ηνπηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα [t/MWhe]
TCE = ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α ηνπ ππνδείγκαηνο)
[MWhe]
LPE = ηνπηθή ειεθηξνπαξαγσγή (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο) [MWhe]
GEP = αγνξά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α) [MWhe]
NEEFE = εζληθφο ή επξσπατθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα [t/MWhe]
CO2LPE = εθπνκπέο CO2 απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ
ηνπ ππνδείγκαηνο) [t]
CO2GEP = εθπνκπέο απφ ηελ παξαγσγή πηζηνπνηεκέλεο πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [t]
ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο Ο.Σ.Α. απνηειεί θαζαξφ εμαγσγέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ηφηε ν ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη:
EFE = ( CO2LPE + CO2GEP ) / ( LPE + GEP)
Απηέο νη αξρέο θαη νη θαλφλεο επηηξέπνπλ ηελ επηβξάβεπζε ηεο αχμεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ή ησλ βειηηψζεσλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο,
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ θχξηα έκθαζε ζηελ ηειηθή ελέξγεηα (δήηεζε ελέξγεηαο).
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Ο τφποσ αυτόσ παραβλζπει τισ απϊλειεσ μεταφοράσ και διανομισ ςτθν περιοχι του Ο.Τ.Α., κακϊσ και τθν αυτό-κατανάλωςθ ενζργειασ από
τουσ παραγωγοφσ/μεταςχθματιςτζσ και τείνει να μετράει εισ διπλοφν τθν τοπικι παραγωγι από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. Ωςτόςο, ςτο επίπεδο του
Ο.Τ.Α., οι προςεγγίςεισ αυτζσ ζχουν ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ ςτο τοπικό ιςοηφγιο CO2 και ο τφποσ μπορεί να κεωρθκεί αρκετά ιςχυρόσ, ζτςι ϊςτε
να χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο του Συμφϊνου των Δθμάρχων.
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3.4.5 Θέξκαλζε/ςύμε
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέξκαλζε/ςχμε πσιείηαη/δηαλέκεηαη σο πξντφλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εληφο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. (βι. Πίλαθα Α ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ΓΑΔ), ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ.
Καηαξρήλ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα εληνπίζεη φιεο ηηο κνλάδεο θαη ηνπο ζηαζκνχο νη νπνίνη
παξέρνπλ ζεξκφηεηα/ςχμε σο πξντφλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εληφο ηεο πεξηνρήο (γηα παξάδεηγκα απφ
ηειεζέξκαλζε, ή κηα κνλάδα ΖΘ). Οη κνλάδεο ηέηνηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζηνλ Πίλαθα Γ
ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ζε
ηνπηθφ επίπεδν, ησλ ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ, θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2. Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο,
αληίζηνηρεο κνλάδεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ (π.ρ. κνλάδεο ΖΘ).
Οη κνλάδεο θαχζεο απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ ζεξκφηεηα σο πξντφλ πξνο πψιεζε ζηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο αληηκεησπίδνληαη φκνηα κε θάζε άιιε κνλάδα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Ζ πνζφηεηα
θαχζεο απνβιήησλ θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2 απφ κνλάδεο νη νπνίεο δελ παξάγνπλ ειεθηξηθή
ελέξγεηα ή ζεξκφηεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο Α θαη Β, αληίζηνηρα.
εκεηψλεηαη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη νη εθπνκπέο CO2 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα ηδία ρξήζε έρεη ήδε θαιπθζεί ζηνπο Πίλαθεο
Α θαη Β (ζηήιεο γηα νξπθηά θαχζηκα θαη θαηαλάισζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο). Καηαξρήλ, ε ζπλνιηθή
πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο/ςχμεο πνπ αλαθέξζεθε ζηνλ Πίλαθα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ
ΓΑΔ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη (ή ζρεδφλ λα ηζνχηαη) κε ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο/ςχμεο πνπ θαηαλαιψζεθε
θαη θαηαγξάθεθε ζηνλ Πίλαθα Α, ζηε ζηήιε «Θεξκφηεηα/ςχμε». Γηαθνξέο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ
ιφγσ:


ηδίαο θαηαλάισζεο ζεξκφηεηαο/ςχμεο απφ ηελ κνλάδα πνπ ηελ παξήγαγε



απσιεηψλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ζεξκφηεηαο/ςχμεο
Πεξηζζφηεξεο νδεγίεο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή
ζεξκφηεηαο δηαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.4.

ηελ πεξίπησζε εμαγσγήο κέξνπο ηεο ζεξκφηεηαο/ςχμεο πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Σ.Α., ηφηε ην αληίζηνηρν κεξίδην εθπνκπψλ CO2 ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ζπληειεζηή εθπνκπψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο (EFH), φπσο νξίδεηαη ζηνλ ηχπν πνπ
αθνινπζεί. Παξφκνηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκφηεηα/ςχμε εηζάγεηαη απφ θάπνηα κνλάδα ε νπνία
βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ηφηε ην κεξίδην εθπνκπψλ CO2 ηεο κνλάδαο απηήο, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζηελ ζεξκφηεηα/ςχμε πνπ θαηαλαιψζεθε εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ. (βι. ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί).
Ο αθφινπζνο ηχπνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ γηα
ηελ ζεξκφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεηήκαηα πνπ κφιηο πξναλαθέξζεθαλ.

EFH 

CO2LPH  CO2IH - CO2EH
LHC

πνπ
EFH = ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηελ ζεξκφηεηα[t/MWhheat]
CO2LPH = εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο
(ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο) [t]
CO2IH = εθπνκπέο CO2 πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε εηζαγφκελε ζεξκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Σ.Α. [t]
CO2EH = εθπνκπέο CO2 πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε ζεξκφηεηα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ Ο.Σ.Α. [t]
LHC = ηνπηθή θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Α) [MWhheat]
Παξφκνηνο ηχπνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ ςχμε.
Ζ ηειεςχμε, δει. ε αγνξά ςπρξνχ λεξνχ είλαη θαηά βάζε έλα παξφκνην πξντφλ φπσο ε αγνξά
ηειεζέξκαλζεο. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηειεςχμεο δηαθέξεη απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
ηειεζέξκαλζεο, θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία κεζφδσλ παξαγσγήο.
Δάλ ππάξρεη ηνπηθή παξαγσγή ηειεςχμεο ή εάλ ε ηειεςχμε θαηαλαιψλεηαη σο πξντφλ απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο, ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο παξφρνπο ηειεςχμεο γηα
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαπζίκσλ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξνρή ςχμεο. Σφηε,
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κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ γηα ηα θαχζηκα θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαπάλσ Δλφηεηεο.
3.4.6 πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο (ΖΘ)
Έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα
παξαρζεί ζε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ). Ο δηαρσξηζκφο ησλ εθπνκπψλ
κηαο κνλάδαο ΖΘ αλάκεζα ζε ζέξκαλζε θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκπιήξσζε
ησλ Πηλάθσλ Γ θαη Γ ηνπ ππνδείγκαηνο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκφηεηα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν (εηζξνή ζηελ ΑΔΑ), αιιά ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πσιείηαη ζην
πεξηθεξεηαθφ δίθηπν (φρη άκεζε εηζξνή ζηελ ΑΔΑ).
Ζ ρξήζε θαπζίκσλ θαη νη εθπνκπέο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ κεηαμχ ηεο παξαγσγήο
ζεξκφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε:
PCHPH
CO2 CHPH 

h
PCHPH

h



PCHPE

* CO2 CHPT

e

CO2CHPE = CO2CHPT - CO2CHPH
πνπ
CO2CHPH δειψλεη ηηο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο [t CO2]
CO2CHPE δειψλεη ηηο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [t
CO2]
CO2CHPT δειψλεη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 ηεο κνλάδαο ΖΘ, ππνινγηζκέλεο βάζεη ηεο
θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ θαπζίκσλ [t CO2]
PCHPH δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο [MWhheat]
PCHPE δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [MWhe]
h δειψλεη ηελ ηππηθή απφδνζε ηεο δηαρσξηζκέλεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Ζ ζπληζηψκελε αμία
πξνο ρξήζε είλαη 90%.
e δειψλεη ηελ ηππηθή απφδνζε ηεο δηαρσξηζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ
ζπληζηψκελε αμία πξνο ρξήζε είλαη 40%.
3.4.7 Λνηπνί ηνκείο
ηελ πεξίπησζε άιισλ ηνκέσλ, νη εθπνκπέο ησλ νπνίσλ δελ ζπλδένληαη κε ηελ θαχζε θαπζίκσλ,
ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. ε ρξήζε κεζνδνινγηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ εμεηδηθεπκέλνπο
νξγαληζκνχο.
Δάλ ν Ο.Σ.Α. έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πξφηππνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC), ηφηε κπνξεί λα εμεηάζεη ηε
ρξήζε ησλ κεζνδνινγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ICLEI θαη ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή
Αιιαγή (IPCC).
Σν Γηεζλέο Πξσηφθνιιν, ηνπ νξγαληζκνχ ICLEI, γηα ηελ Αλάιπζε Δθπνκπψλ Αεξίσλ
Θεξκνθεπίνπ ζε Σνπηθφ Δπίπεδν (IEAP) επίζεο πεξηιακβάλεη αλαζεσξεκέλεο απφ νκφηηκνπο θαη
εγθεθξηκέλεο πκπιεξσκαηηθέο Δθδφζεηο Υσξψλ (Specific Country Supplements) γηα νξηζκέλεο ρψξεο,
κε ηνπο εηδηθνχο γηα θάζε ρψξα ζπληειεζηέο εθπνκπψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εθδφζεηο γηα ηελ Ηηαιία,
ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνισλία είλαη, επί ηνπ παξφληνο, ππφ αλάπηπμε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα επεθηαζεί θαη
ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεγέο.
Σν IEAP θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εθδφζεηο γηα ρψξεο δηαηίζεληαη ζην
www.iclei.org/ghgprotocol
Οη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ IPCC, 2006 δηαηίζεληαη ζην
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html

108

Δάλ ν Ο.Σ.Α. έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ΑΚΕ, νη ελ ιφγσ ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ γηα ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ δηαηίζεληαη ζηελ Δπξσπατθή Βάζε
Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηνλ Κχθιν δσήο (ELCD):
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetList.vm?topCategory=End-oflife+treatment&subCategory=Landfilling

4. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
4.1 Δηζαγσγή
Σα θχξηα δεηήκαηα ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ηΓ είλαη ηα εμήο:


Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη
εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εζληθφ κέζν φξν δελ ζα ήηαλ πξφζθνξεο, θαζψο ζην κέιινλ ζα
απεηθνλίδνπλ κφλν ηηο ηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε εζληθφ επίπεδν, θαη δελ ζα επηηξέπνπλ λα
ιεθζνχλ ππφςε νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κείσζεο CO2.



Ζ κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ:
εάλ ε κεζνδνινγία αιιάμεη, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηελ απνγξαθή, νη νπνίεο δελ
νθείινληαη ζε δξάζεηο ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ πεξηνρή ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε ζαθήο θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη εθηέιεζεο ησλ
απνγξαθψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπλέπεηα θαη γηα ηα επφκελα έηε. ε πεξίπησζε
κεζνδνινγηθψλ αιιαγψλ, ίζσο είλαη απαξαίηεηνο ν επαλαππνινγηζκφο ηεο ΑΔΑ (βι. θεθ. 7)



Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ φινπο ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν Ο.Σ.Α.
πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ απηψλ λα
απνηππσζνχλ ζηελ απνγξαθή.



Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαη ζην κέιινλ



ηα φξηα ηνπ δπλαηνχ, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή ή ηνπιάρηζηνλ λα απεηθνλίδνπλ ην
φξακα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.



Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη νη πεγέο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ηεθκεξησκέλεο θαη
δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο ΑΔΑ λα είλαη δηαθαλήο θαη νη
ελδηαθεξφκελνη θνξείο λα κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ απνγξαθή.

4.2 Tειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο
Ζ κείσζε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΓΑΔ. Ζ
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Τπνδείγκαηνο (βι.
παξάξηεκα ΗΗ).
Ζ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ρσξίδεηαη ζε δχν (2) βαζηθνχο ηνκείο, γηα ηνπο νπνίνπο ε
ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή:
1. Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλία
2. Μεηαθνξέο
Οη ηνκείο απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε ππνηνκείο. Βι. Πίλαθα 2 γηα ιεπηνκέξεηεο ησλ
ηνκέσλ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ.
εκείσζε: ν φξνο «εμνπιηζκφο/ εγθαηαζηάζεηο» θαιχπηεη φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα
θαη πνπ δελ απνηεινχλ θηίξηα (π.ρ. κνλάδεο επεμεξγαζίαο λεξνχ). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα
κνλάδα θαχζεο απνβιήησλ πνπ δελ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ή ζεξκφηεηα, ην θαχζηκν (δει. ηα
απφβιεηα) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζηήιε «Γεκνηηθά θηίξηα, εμνπιηζκφο/
εγθαηαζηάζεηο» ζηνλ Πίλαθα Α. Σν αλαλεψζηκν θιάζκα (δει. ε βηνκάδα) πεξηιακβάλεηαη ζηε ζηήιε
«Λνηπά είδε βηνκάδαο» θαη ην κε αλαλεψζηκν θνκκάηη ζηε ζηήιε «Άιια νξπθηά θαχζηκα».
εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο ελέξγεηαο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ ππνδείγκαηνο:
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Ζ «ειεθηξηθή ελέξγεηα» αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή παξαγσγήο. Δάλ ν Ο.Σ.Α. πξνβαίλεη ζηελ αγνξά
πηζηνπνηεκέλεο πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπιεξψζεηε επίζεο ην
ηεηξαγσλίδην πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ Τπνδείγκαηνο. ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο
θχθινπ δσήο ΑΚΕ, ρξεηάδεηαη επίζεο λα θαζνξηζηεί ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ. Ζ «πηζηνπνηεκέλε
πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα» αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηελ Δγγχεζε Πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο
Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ, ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ θαη ην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 6 ηεο
Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα σο ε πνζφηεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, MWhe.



Ζ «ζέξκαλζε/ςχμε» αλαθέξεηαη ζηε ζέξκαλζε/ςχμε πνπ παξέρεηαη σο πξντφλ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. (γηα παξάδεηγκα απφ ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο/ηειεςχμεο,
κνλάδα ΖΘ ή αλάθηεζε ζεξκφηεηαο). Ζ ζέξκαλζε πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα
ηδία ρξήζε δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζεκείν απηφ, αιιά θάησ απφ ηηο ζηήιεο ησλ
θνξέσλ ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ ηε ζεξκφηεηα (νξπθηά θαχζηκα ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο).
Δμαηξείηαη ε ζέξκαλζε απφ ΖΘ: θαζψο θάζε κνλάδα ΖΘ παξάγεη επίζεο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα,
είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξαγσγή (πίλαθεο Γ θαη Γ), ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα
κεγάιεο κνλάδεο. Ζ θαηαλάισζε ζέξκαλζεο/ςχμεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα σο ε πνζφηεηα
ζέξκαλζεο/ςχμεο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, MWhheat / MWhcold.



Σα «νξπθηά θαχζηκα» θαιχπηνπλ φια ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη σο πξντφλ απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο γηα ζέξκαλζε ρψξνπ, ζέξκαλζε λεξνχ ρξήζεο ή γηα καγείξεκα. Πεξηιακβάλνληαη
επίζεο ηα θαχζηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα κεηαθνξέο ή σο εηζξνέο ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο
θαχζεο68. Σα νξπθηά θαχζηκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα σο ε πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ
θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, MWhfuel.



Ζ «αλαλεψζηκε ελέξγεηα» θαιχπηεη φια ηα θπηηθά έιαηα, ηα βηνθαχζηκα, δηάθνξα είδε βηνκάδαο
(π.ρ. μπιεία), ειηαθή ζεξκηθή θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνληαη σο πξντφληα απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο. εκείσζε: Δάλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαηαλαιψλεηαη ηχξθε ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηεί ζηε ζηήιε «ινηπά νξπθηά θαχζηκα» (αθφκε θαη αλ δελ είλαη νξπθηφ θαχζηκν κε ηελ
απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ). Ζ θαηαλάισζε αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα σο
ε πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, MWhfuel. Ζ θαηαλάισζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζέξκαλζεο αλαγξάθεηαη σο ε πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο, MWhheat.
4.2.1

Κηίξηα, εμνπιηζκόο/εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλία

α) Γεκνηηθά θηίξηα θαη εμνπιηζκόο/εγθαηαζηάζεηο
Καηαξρήλ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγεη αθξηβή θαη ζπλνιηθά δεδνκέλα ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπ. Οη πην
αλαπηπγκέλνη Ο.Σ.Α. δηαζέηνπλ ήδε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαηακέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο. Γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. πνπ δελ έρνπλ αθφκα μεθηλήζεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ε ζπιινγή ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ζα
κπνξνχζε λα απαηηεί ηα αθφινπζα βήκαηα:


Σνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ / δηαρεηξίδεηαη ν Ο.Σ.Α.



Σνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ ζεκείσλ δηαλνκήο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην,
ζέξκαλζε απφ ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο, δεμακελέο πεηξειαίνπ,…) εληφο απηψλ ησλ θηηξίσλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ



Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ / ηνκέα πνπ ιακβάλεη ηα ηηκνιφγηα θαη ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα γηα
φια απηά ηα ζεκεία δηαλνκήο ελέξγεηαο



Σελ νξγάλσζε κηαο ζπγθεληξσηηθήο ζπιινγήο ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ



Σελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ (κπνξεί λα
είλαη απιά έλα θχιιν Excel ή έλα πην εμειηγκέλν ινγηζκηθφ, δηαζέζηκν ζην εκπφξην)
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Μόνο εάν το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει δράςεισ ςε αυτό τον τομζα. Εξαιρείται όμωσ θ χριςθ ενζργειασ από βιομθχανίεσ που ςυμμετζχουν ςτο
ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ.
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Σε δηαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ (κία θνξά)
αλά έηνο. Ζ ηειεκέηξεζε είλαη εθηθηή θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ

εκείσζε: Απηή ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα
αζρνιεζείηε θαη κε άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα:


Σνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκείσλ ελεξγεηαθήο δηαλνκήο θαη ηηκνιφγεζεο



Σελ αλαλέσζε/βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο



Σελ εηζαγσγή κηαο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ νξγαληζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: θαζνξηζκφο ησλ θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηελ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη
έληαμή ηνπο ζηηο δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο είλαη ε θαζεκεξηλή/εβδνκαδηαία/κεληαία
παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ θαη
ηελ άκεζε ιήςε δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ θηι (βι. θεθ.8 ζην Μέξνο Η ηνπ παξφληνο νδεγνχ)

ζνλ αθνξά ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο ή άιινπο θνξείο ελέξγεηαο πνπ δηαλέκνληαη πεξηνδηθά ζε
κεγάιε πνζφηεηα, ζπρλά είλαη πξνηηκφηεξε ε εγθαηάζηαζε κηαο ζπζθεπήο κέηξεζεο (κεηξεηήο πίεζεο,
…..) πνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα ζεσξεζεί φηη ε εηήζηα αγνξά
θαπζίκσλ ηζνχηαη κε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ. Απηή απνηειεί κηα θαιή εθηίκεζε ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη δεμακελέο θαπζίκσλ ηξνθνδνηνχληαη θάζε ρξφλν ηελ ίδηα πεξίνδν ή πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα αξθεηέο δηαλνκέο-παξαδφζεηο θαπζίκσλ εηεζίσο.
Ζ αλαλεψζηκε ζέξκαλζε θαη ςχμε πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ
ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κεηξεζεί θαη λα παξνπζηαζηεί μερσξηζηά (ζηήιεο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηηο «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Τπνδείγκαηνο).
Δίλαη ζεκαληηθφ φια ηα θαχζηκα πνπ παξέρνληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή
ηειεζέξκαλζεο ή ηειεςχμεο λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά σο θαχζηκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ηειεζέξκαλζεο ή ηειεςχμεο (Πίλαθεο Γ θαη Γ
ηνπ Τπνδείγκαηνο).
Δάλ ν Γήκνο αγνξάδεη πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα εγγπεκέλεο πξνέιεπζεο, δελ πξφθεηηαη λα
επεξεαζηεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αληίζεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο πξφζζεην κέξηζκα γηα ηε
βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο CO2 (βι. Δλφηεηα 3.4.3). Ζ πνζφηεηα πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ηα νπνία αλαγξάθνπλ ηελ πεγή ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Ζ πνζφηεηα ηεο πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αγνξάζηεθε ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί
ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Τπνδείγκαηνο ΓΑΔ.
β) Γεκνηηθόο δεκόζηνο θσηηζκόο
Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
Γεκνηηθφ δεκφζην θσηηζκφ. Δάλ απηφ δε ζπκβαίλεη ίζσο ζα πξέπεη λα εηζαρζεί κηα δηαδηθαζία
ηαπηνπνίεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, παξφκνηα κε απηή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ίζσο ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ επηπιένλ κεηξεηέο, γηα
παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα ζεκείν δηαλνκήο ελέξγεηαο ηξνθνδνηεί ηνλ δεκφζην θσηηζκφ αιιά
θαη θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο.
εκείσζε: νη κε δεκνηηθνί δεκφζηνη θσηηζκνί ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία «Σξηηνγελή
θηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο».
γ) Λνηπά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο:
Ζ ελφηεηα απηή θαιχπηεη:


Σξηηνγελή (κε δεκνηηθά) θηίξηα, εμνπιηζκφ/εγθαηαζηάζεηο



Κηίξηα Καηνηθίεο



Βηνκεραλίεο (πξναηξεηηθφ, εμαηξνχληαη νη βηνκεραλίεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα
εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ (ΔΓΔ) ηεο ΔΔ)

Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε κεκνλσκέλν θαηαλαισηή ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. δελ
είλαη πάληα εθηθηή ή πξαθηηθή. πλεπψο, ίζσο είλαη αλαγθαίνο έλαο ζπλδπαζκφο πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο επηινγέο δηαζέζηκεο, θαη ζπρλά έλαο
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ζπλδπαζκφο απηψλ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ χπαξμε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
► Λάβεηε δεδνκέλα απφ ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο
Απφ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν αξηζκφο
ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ θνξέσλ έρεη απμεζεί θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε κεηαηξέπνληαη ζε επαίζζεηα εκπνξηθά δεδνκέλα θαζηζηψληαο ηε ιήςε ηνπο απφ ηνπο
παξφρνπο ελέξγεηαο αθφκα δπζθνιφηεξε. πλεπψο, ε ιήςε δεδνκέλσλ απφ παξφρνπο απαηηεί ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ελφο Πίλαθα πνπ απηνί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ.
Καζψο δχλαηαη νη πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα είλαη αξθεηνί, ίζσο ε άκεζε επηθνηλσλία, φηαλ
απηή είλαη δπλαηή, κε ηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ (γηα ζέξκαλζε, αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα) είλαη
επθνιφηεξε (είλαη ζπάλην λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εληφο ηεο πεξηνρήο ελφο
κφλν Γήκνπ γηα θάζε ελεξγεηαθφ θνξέα).
εκεηψζηε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα δεδνκέλα γεληθά ζεσξνχληαη σο «εκπνξηθά επαίζζεηα» θαη φηη
ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε πηζαλψο λα ιάβεηε ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα. Ηδαληθά, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιηζηεί έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνλ ηνκέα
ππεξεζηψλ γηα θάζε ελεξγεηαθφ πάξνρν μερσξηζηά (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην…), γηα φινπο
ηνπο ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Γήκν.
Δάλ έλα κεγαιχηεξν επίπεδν δηαρσξηζκνχ είλαη δηαζέζηκν, ηφηε κελ δηζηάζεηε λα ην δεηήζεηε
(π.ρ. ζα πξέπεη λα δηαρσξίζεηε ηνπο δηάθνξνπο ππνηνκείο ππεξεζηψλ θαη βηνκεραλίαο, θαη λα
ξσηήζεηε αλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, κνλνθαηνηθίεο ή δηακεξίζκαηα …). Δάλ ν θσδηθφο
NACE (ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα)69 είλαη
δηαζέζηκνο, απηφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά
ηνκέα. Παξ‘ φια απηά, ν θσδηθφο NACE κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθφο: ηα γξαθεία κηαο
βηνκεραληθήο επηρείξεζεο ζα ηαμηλνκεζνχλ σο βηνκεραληθά, ελψ απηά κάιινλ αλήθνπλ ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα (δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο πεξηνρήο
ηνπ Ο.Σ.Α.). Κάπνηεο αλαπξνζαξκνγέο ή θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ίζσο απαξαίηεηα γηα ηε ιχζε
ηνπ δεηήκαηνο απηνχ.
Άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ
ελεξγεηαθψλ θαηαλαισηψλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., θαη ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή ηνπο
θαηαλάισζε (ε αηνκηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ ζεσξείηαη πηζαλφ λα είλαη δηαζέζηκε θαζψο ζα
είλαη εκπνξηθά ηδηαίηεξα επαίζζεηε). Απηφ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε ησλ
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (βι. παξαθάησ).
► Λάβεηε δεδνκέλα απφ άιινπο νξγαληζκνχο
Οη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαη νη δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα
παξέρνπλ δεδνκέλα θαηαλάισζεο ζηνλ Ο.Σ.Α. (γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα,
ην εκπνξηθφ απφξξεην θαη ηε δηνηθεηηθή επηβάξπλζε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιινί Ο.Σ.Α. ζα
δεηήζνπλ παξφκνηα δεδνκέλα απφ ηνπο ίδηνπο δηαρεηξηζηέο).
Παξ‘ φια απηά, πνιχηηκα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα δηαηίζεληαη ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν (απφ
ππνπξγεία ή νξγαληζκνχο ζηαηηζηηθήο, ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο ή νηθνλνκηθψλ, ππνζηεξηθηηθνχο
κεραληζκνχο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ ή απφ ξπζκηζηηθέο αξρέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο).
Δπηπιένλ, νη δηαρεηξηζηέο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε «λα παξέρνπλ, θαηφπηλ
αηηήζεσο, φρη ζπρλφηεξα απφ κηα θνξά εηεζίσο, ζπγθεληξσηηθέο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηνπο» ζε θάπνηνλ νξηδφκελν απφ ην Κξάηνο νξγαληζκφ (Οδεγία
2006/32/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο, άξζξν
6). Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη θάπνπ δηαζέζηκα θαη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην ππνπξγείν Δλέξγεηαο ηεο ρψξαο ζαο γηα λα κάζεηε κέζσ απηήο ηεο δηφδνπ επηθνηλσλίαο πνηα είλαη
ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη πψο λα ηα ιάβεηε.
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► Έξεπλεο απεπζπλφκελεο ζηνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο
Δάλ δελ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ φια ηα δεδνκέλα ζηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο
αγνξάο ή άιινπο νξγαληζκνχο, ίζσο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θάπνηα έξεπλα απεπζείαο ζηνπο
θαηαλαισηέο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ειιείπνληα δεδνκέλα.
Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο θνξείο, νη νπνίνη δελ πεξλνχλ (κέζα) απφ έλα θεληξηθφ
δίθηπν (πρ θαχζηκα ζέξκαλζεο, μπιεία, θπζηθφ αέξην ηα νπνία δηαλέκνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα, θηι).
Δάλ, ν εληνπηζκφο φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ε
ιήςε δεδνκέλσλ απφ απηνχο δελ είλαη δπλαηά, ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη λα ξσηήζεηε ηνπο ίδηνπο ηνπο
θαηαλαισηέο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε φηη ηα ελεξγεηαθά γξαθεία ή νη νξγαληζκνί ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ
ελδέρεηαη λα ζπιιέγνπλ ήδε ηέηνηα δεδνκέλα, επνκέλσο, πξηλ απνθαζίζεηε λα ζηείιεηε θάπνην
εξσηεκαηνιφγην, βεβαησζείηε φηη ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα θάπνπ αιινχ.
Γηάθνξεο επηινγέο είλαη δπλαηέο:


Γηα ηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαηαλαισηψλ (φπσο ν νηθηαθφο
ηνκέαο), πξνηείλεηαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζε έλα
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ (γηα παξάδεηγκα 1000 λνηθνθπξηά) θαη λα
δηαλέκεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ο.Σ.Α.. Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δηαηίζεηαη
δηαδηθηπαθά, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε βεβαησζείηε φηη απηφ δελ απνηξέπεη θάπνηεο
θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ λα παξέρνπλ δεδνκέλα, δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη
κεξνιεπηηθά.



Γηα ηνπο ηνκείο φπνπ ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ίζσο αμίδεη λα
απεπζχλεηε ην εξσηεκαηνιφγην ζε φινπο ηνπο ελεξγεηαθνχο θαηαλαισηέο (γηα
παξάδεηγκα απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο).



Γηα ηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ, αιιά επηθξαηνχλ θπξίσο νη
κεγάινη θνξείο (π.ρ. ηξηηνγελήο ηνκέαο), ίζσο αμίδεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ην
εξσηεκαηνιφγην ζα απεπζχλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε φινπο ηνπο κεγάινπο θνξείο (π.ρ.
ζνππεξκάξθεη, λνζνθνκεία, παλεπηζηήκηα, κεζηηηθά γξαθεία, κεγάια θηίξηα γξαθείσλ,
θηι). Ο εληνπηζκφο ηνπο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο, ζηαηηζηηθψλ ή εκπνξηθψλ
δεδνκέλσλ (φπσο επξεηήξηα ηειεθψλσλ), έξεπλαο πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ
(ξσηήζηε πνηεο είλαη νη 1000 κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο / θπζηθνχ
αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο). Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα
εληνπίζεηε ηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο είλαη λα ξσηήζεηε ηνπο δηαρεηξηζηέο
δηθηχνπ γηα ηελ ηαπηφηεηα φισλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα
δηαλνκήο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο (ή ζε θάπνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη κε ην
δίθηπν κεηαθνξψλ).

Ση λα ξσηήζεηε: Μπνξεί λα είλαη δειεαζηηθφ λα ζέζεηε πνιιέο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην (π.ρ.
δηαζέηεη ην θηίξην ζαο κφλσζε, δηαζέηεηε ειηαθνχο ζπιιέθηεο, έρεηε πξφζθαηα πξνβεί ζε ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο βειηηψζεηο, δηαζέηεηε θιηκαηηζκφ;) Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα θξαηήζεηε ην εξσηεκαηνιφγην απιφ θαη ζχληνκν (ηδαληθά φρη πάλσ απφ κία (1) ζειίδα),
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεηε έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ. Δθηφο απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ
πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη ηελ ελδερφκελε ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο
(αλαλεψζηκε, ΖΘ …), πξνηείλνπκε λα απεπζχλεηε ηνπιάρηζηνλ 1 ή 2 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο
κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε (γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ή
εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ), γηα παξάδεηγκα ηελ επηθάλεηα δαπέδσλ (m²) ελφο θηηξίνπ, θαη/ή ηνλ
αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ, ή ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν, θηι. Γηα ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο
θαη ησλ ππεξεζηψλ, απεπζπλζείηε ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (πξνηείλεηε θάπνηεο
θαηεγνξίεο, αλ απηφ είλαη δπλαηφ). Γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα, είλαη ρξήζηκν λα ζέζεηε εξσηήζεηο, νη νπνίεο
ζα επηηξέςνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Απηφ εμαξηάηαη
απφ ηνλ ηχπν ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε δεκνηηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα,
ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη: ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ (αξηζκφο θαηνίθσλ, ηελ θαηεγνξία
εζφδσλ, ηελ ηνπνζεζία (αγξνηηθή / αζηηθή πεξηνρή), ηνλ ηχπν νηθήκαηνο (κνλνθαηνηθία, κεδνλέηα,
δηακέξηζκα), ην κέγεζνο ηνπ νηθήκαηνο (m²), θηι.
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πκβνπιέο:


Βεβαησζείηε φηη νη εξσηήζεηο είλαη ζαθείο θαη αθξηβείο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κε ηνλ
ίδην ηξφπν απφ φινπο. Παξέρεηε θάπνηεο ζχληνκεο νδεγίεο, εάλ ην θξίλεηε απαξαίηεην.



Γηα λα απμήζεηε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ, πιεξνθνξείζηε κε
ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ελεξγεηαθή ζηαηηζηηθή θαη φρη γηα
θνξνινγηθνχο ιφγνπο γηα παξάδεηγκα). Δλζαξξχλεηε ηα άηνκα λα απαληήζνπλ (γηα
παξάδεηγκα, ελεκεξψζηε φηη ην εξσηεκαηνιφγην επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κείσζεο CO2 ζηνπο Γήκνπο ή παξέρεηε νπνηαδήπνηε θίλεηξα
θξίλεηε ζρεηηθά).



Πξαγκαηνπνηήζηε αλψλπκεο έξεπλεο (ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ νηθηαθφ ηνκέα) θαη
εμεγείζηε φηη πξφθεηηαη γηα εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα.



Μελ δηζηάζεηε λα ζηείιεηε ππελζπκίζεηο ζε φζνπο δελ απαληνχλ εγθαίξσο, ψζηε λα
απμήζεηε ηε πνζφηεηα ησλ απαληήζεσλ, θαη επηθνηλσλήζεηε απεπζείαο κε ηνπο
κεγαιχηεξνπο ελεξγεηαθνχο θαηαλαισηέο γηα λα βεβαησζείηε φηη ζα απαληήζνπλ.



Βεβαησζείηε φηη ην δείγκα δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζπιιερζεί είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
πιεζπζκνχ. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο είλαη γεληθά ρακειφ
θαη απηνί πνπ απαληνχλ είλαη γεληθά νη πην κνξθσκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, θαη σο εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη ν θίλδπλνο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί λα είλαη κεξνιεπηηθά, αθφκα θαη αλ ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε έλα
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηε απνθπγή ηνχηνπ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα
νξγαλψζεηε ηε ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ ζπλαληήζεσλ πξφζσπν κε πξφζσπν ή κέζσ
ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ νηθηαθφ ηνκέα.



Απνθαζίζηε εθ ησλ πξνηέξσλ ηη ζέιεηε λα θάλεηε κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ,
ψζηε λα δηαζθαιίζεηε φηη νη εξσηήζεηο πνπ ζέηεηε είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο.



Μελ δηζηάζεηε λα ιάβεηε ηε βνήζεηα εηδηθψλ (ζηαηηζηηθνιφγσλ) γηα λα ζρεδηάζεηε ηελ
έξεπλά ζαο.



Δίλαη ζθφπηκν λα γλσζηνπνηήζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ζηφρνπο ζαο (αλάπηπμε ηνπ
ΓΑΔ) κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εμεγψληαο ην πιαίζην θαη ηα
πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.
Ση λα θάλεηε κε ηα δεδνκέλα;
Γεληθά κηιψληαο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα ζαο βνεζήζνπλ
ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ελέξγεηαο θαη CO2 πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α..
Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα γηα πηζαλή ρξήζε:
- Σα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη αλά ηνκείο θαη ππνηνκείο, πξνθεηκέλνπ
λα ζηνρεχζεηε ζηηο δξάζεηο ζαο θαη λα κεηξήζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ απφ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο-ζηφρνπο.
- Δμάγεηε ζπκπεξαζκαηηθά θάπνηα πνζνζηά / αλαινγίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην δείγκα ζηελ
ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ γλσξίδεηε ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ γηα έλα δεδνκέλν ηνκέα, αιιά δελ γλσξίδεηε ηελ θαηαλάισζε
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζα κπνξνχζαηε λα εμάγεηε ζπκπεξαζκαηηθά ηελ αλαινγία ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο / θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ή θπζηθψλ αεξίσλ / θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ηνπ δείγκαηφο ζαο
ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, εθφζνλ ην δείγκα ζαο είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.
► Πξνβείηε ζε εθηηκήζεηο
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ (βι. παξαπάλσ), ζα
κπνξνχζαηε λα πξνβείηε ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ην
δείγκα ησλ δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίζεηε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηεηξαγσληθφ
κέηξν ή αλά θάηνηθν ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα γηα δηάθνξνπο ηχπνπο θηηξίσλ κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Ο.Σ.Α..
Ηδαληθά, νη δνθηκέο ηέηνηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζηαηηζηηθνιφγσλ ψζηε
λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ε κέζνδνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ
παξέρνπλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.
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Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα ζπλνιηθά
απνηειέζκαηα είλαη ζπκβαηά κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν.
εκεηψζεηο:


Αλ ηα δεδνκέλα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε επηκέξνπο ηνκείο
(δει. νηθηαθφο ηνκέαο, ηνκέαο ππεξεζηψλ, βηνκεραληθφο ηνκέαο), ηφηε αλαθέξεηε ηε ζπλνιηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην ππφδεηγκα θαη κελ ζπκπιεξψζεηε ηα δεδνκέλα ζην επίπεδν ηνκέσλ.



Δάλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ δελ επηηξέπνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο δεκνηηθήο
θαηαλάισζεο απφ άιιεο ρξήζεηο, ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο δηπινχ ππνινγηζκνχ. Γηα ηελ
απνθπγή απηνχ, αθαηξέζηε ηε δεκνηηθή θαηαλάισζε (ππνινγίδεηαη ρσξηζηά, βι. παξαπάλσ) απφ
ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θάζε ηνκέα θαη εθζέζηε θάζε κηα απφ απηέο ζηνλ
αληίζηνηρν ηνκέα ηνπ ππνδείγκαηνο.

4.2.2

Οδηθέο κεηαθνξέο

Οη νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν κέξε:
α) Αζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζηα ηνπηθά νδηθά
δίθηπα πνπ ζπλήζσο ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Ο.Σ.Α.. Ζ έξεπλα ηεο ΑΔΑ ζηνλ ηνκέα απηφ
ζπλίζηαηαη ηδηαίηεξα.
β) Άιιεο νδηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α.,
ζηα νδηθά δίθηπα ηα νπνία δελ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο ηνπηθήο αξρήο. Έλα ηέηνην
παξάδεηγκα νδηθήο κεηαθνξάο είλαη ε κεηαθνξά ζε εζληθφ νδηθφ δίθηπν πνπ δηαζρίδεη ην έδαθνο
ηνπ Ο.Σ.Α. Οη εθπνκπέο απηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ΑΔΑ, εθφζνλ ν Ο.Σ.Α.
πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απηψλ ζην ΓΑΔ.
Ζ ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ ηφζν ηνπ αζηηθνχ φζν
θαη ησλ άιισλ νδηθψλ δηθηχσλ.
Σα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ
θαηαλαιψζεθε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. πλήζσο ε πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ
ηζνχηαη κε ηελ πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ πσιήζεθε (βι. Πιαίζην 5). Δπνκέλσο, ε εθηίκεζε ησλ θαπζίκσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εμήο εθηηκήζεηο:


Σελ νδηθή απφζηαζε εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. [km]



Σνλ ζηφιν νρεκάησλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. (απηνθίλεηα, ιεσθνξεία, δίθπθια, βαξέα θαη
ειαθξά νρήκαηα)



Σνλ κέζν φξν θαηαλάισζεο θαπζίκσλ γηα θάζε ηχπν νρήκαηνο [l fuel/km]
Ο Οδεγφο EMEP/EEA (2009) θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 2006 (IPCC) παξέρνπλ ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Αλ θαη νη νδεγίεο απηέο
επηθεληξψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.
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Πίλαθαο 5. Υξήζε ησλ δεδνκέλσλ πώιεζεο θαπζίκσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπώλ πνπ
πξνέξρνληαη από ηηο κεηαθνξέο
Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα θξίλεη φηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ ηνπηθή πψιεζε θαπζίκσλ είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ
εθηίκεζε ηεο ρξήζεο θαπζίκσλ πνπ βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο νδηθψλ απνζηάζεσλ. Ζ κειέηε ησλ Kennedy et al.
(2009) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ είλαη θαηάιιειε γηα Γήκνπο
φπνπ ν αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ Γήκνπ. πλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ
γηα ηηο πσιήζεηο ησλ θαπζίκσλ, απνθιηκαθσκέλα απφ επξχηεξεο πεξηνρέο, κε ηηο εθηηκψκελεο εθπνκπέο πνπ
βαζίδνληαη ζηηο απνζηάζεηο, γηα ηξεηο κεγάιεο πφιεηο: ηνπ Σνξφλην, ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηεο Μπαλγθφγθ, θαη
θαηέιεμαλ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ελδέρεηαη λα εκθαλίδνπλ απφθιηζε κηθξφηεξε ηνπ 5%.
Παξ‘ φια απηά, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ελδέρεηαη ε πψιεζε θαπζίκσλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα κελ αληαλαθιά ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εληφο απηήο. Ζ πνζφηεηα
θαπζίκσλ πνπ πσιήζεθε θαη ε πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθε κπνξεί λα δηαθέξνπλ γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο (άλεζε αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, δηαζεζηκφηεηα ησλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, ηηκέο θηι). Απηφ ηζρχεη
ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνχο Γήκνπο φπνπ ν αξηζκφο ησλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ είλαη κηθξφο. Δπηπιένλ, νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ κπνξεί κε ηνλ θαηξφ λα αιιάμνπλ (γηα παξάδεηγκα
άλνηγκα/θιείζηκν πξαηεξίσλ θαπζίκσλ) θαη επνκέλσο ηα δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ ελδέρεηαη λα κελ
αληαλαθινχλ επαθξηβψο ηηο αιιαγέο ζηελ νδηθή θπθινθνξία (ρξήζε θαπζίκσλ).
Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλα γηα ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη
ελδέρεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα κεηαθνξέο εθηφο δξφκνπ.

Γηαλπόκελεο απνζηάζεηο
Οη δηαλπφκελεο απνζηάζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε ξνή θίλεζεο θαη ην κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ωο πξψην βήκα, πξνηείλεηαη ε ηνπηθή αξρή
λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζε κία απφ ηηο πηζαλέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη παξαθάησ.


Σν ηκήκα κεηαθνξψλ ηνπ Ο.Σ.Α. ελδέρεηαη λα έρεη πξνβεί ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ
νρεκάησλ θαη ηε δηαλπφκελε απφζηαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κεηαθνξψλ.



Ζ εζληθή ή ηνπηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ δξφκσλ ζπρλά πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθέο
έξεπλεο, είηε κε ειεθηξνληθά κέζα είηε επηηφπηα. ηηο έξεπλεο απηέο, κεηξνχληαη νη αξηζκνί ησλ
δηεξρφκελσλ νρεκάησλ απφ δηάθνξα ζηαζεξά ζεκεία. Κάπνηεο έξεπλεο κεηξνχλ ηνπο αξηζκνχο
ησλ νρεκάησλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο, φκσο νη πιεξνθνξίεο γηα ηα θαχζηκα (πεηξέιαην
θίλεζεο ή βελδίλε) ζπρλά απνπζηάδνπλ.



Έξεπλεο ζε λνηθνθπξηά γηα ηηο κεηαθνξέο (κειέηεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ)



Ζ βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
κεηαθνξέο ζε επηιεγκέλνπο Γήκνπο γηα ην έηνο 2001. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ δελ δηαηίζεληαη
δσξεάλ, θαη ε αγνξά ηνπο κπνξεί λα γίλεη απφ ην
http://www.uitp.org/publications/index2.cfm?id=5#MCDBIS

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Ο.Σ.Α. δηαζέηεη ζηφιν θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο, ε δηαλπφκελε απφζηαζε
δχλαηαη λα εθηηκεζεί κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηα νδφκεηξα ησλ νρεκάησλ.
Ωζηφζν, απαηηείηαη λα δνζεί πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη νη ΑΔΑ/ΜΔΗ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κφλν ηηο
δηαλπζείζεο απνζηάζεηο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
ε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο ή άιιεο ππεξεζίεο, νη
πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.
Ο Ο.Σ.Α. ελδέρεηαη λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαλπφκελεο απνζηάζεηο.
κσο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο δίρσο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο δελ κπνξνχλ
λα εθηηκεζνχλ νη πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί.
Καηαλνκή ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ
Ζ θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ππνδεηθλχεη ην κεξίδην δηαλπφκελεο απφζηαζεο θάζε ηχπνπ νρήκαηνο.
Ζ θαηαλνκή ζηφινπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ


Δπηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηαμί
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Βαξέσλ θαη ειαθξψλ νρεκάησλ



Λεσθνξείσλ θαη άιισλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο κεηαθνξάο



Γίθπθισλ

Ζ θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο:


Τπνινγηζκφο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ



Ορήκαηα εγγεγξακκέλα ζηνλ Γήκν



Δζληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία



ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν

Ζ ρξήζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θαηά πφζν απηή αληηπξνζσπεχεη κηα ζσζηή εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο
δηαλπφκελεο απφζηαζεο ζηε πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α... Δάλ ρξεηαζηεί, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα είλαη θαηαιιειφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α.. Γηα παξάδεηγκα, ην κεξίδην ηεο
δηαλπφκελεο απφζηαζεο ζε θάπνηνλ Γήκν απφ βαξέα νρήκαηα κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξφ απφ ην
κεξίδην ησλ εγγεγξακκέλσλ βαξέσλ νρεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν.
Κάπνηα απφ ηα ππάξρνληα εξγαιεία γηα ηηο απνγξαθέο εθπνκπψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ελδέρεηαη
λα πεξηιακβάλνπλ πξνθαζνξηζκέλεο θαηαλνκέο ζηφινπ γηα θάπνηεο πεξηθέξεηεο. Σα εξγαιεία απηά
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλ ν Ο.Σ.Α. ην θξίλεη ζθφπηκν.
Μέζνο όξνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ αλά km
Ο κέζνο φξνο ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ γηα θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ
νρεκάησλ γηα θάζε θαηεγνξία, ηελ ειηθία ηνπο θαζψο θαη κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο είλαη ν Κχθινο
Οδήγεζεο. πληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα εθηηκήζεη ηνλ κέζν φξν ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ
πνπ δηέξρνληαη ην νδηθφ δίθηπν βάζεη δεκνζθνπήζεσλ, πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο επηζεψξεζεο ή
πιεξνθνξηψλ γηα ηα εγγεγξακκέλα νρήκαηα ζηνλ Γήκν ή ζηελ πεξηθέξεηα. Οη ιέζρεο απηνθηλήησλ θαη νη
εζληθέο ελψζεηο κεηαθνξψλ απνηεινχλ επίζεο πεγέο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ ρξήζε ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ γηα θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο κπνξεί
λα παξάγεη κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ηδηαίηεξα
ζε ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ππθλφ δίθηπν απηνθηλεηφδξνκσλ, ην νπνίν ζπλδέεη ηνπο Γήκνπο θαη φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο αγξνηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, θαζψο νη ηηκέο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ δελ
ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο.
Ηδηαίηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Ο.Σ.Α. ζρεδηάδεη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ
θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ νρεκάησλ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ειεθηξηθψλ ή
πβξηδηθψλ νρεκάησλ, ζπζηήλεηαη λα κελ γίλεη ρξήζε ηεο εζληθήο ή επξσπατθήο κέζεο ηηκήο θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ, αιιά λα πξνβεί ζε κηα ιεπηνκεξή εθηίκεζε (φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ)
ζπκπεξηιακβάλνληαο μερσξηζηά ηα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί εάλ
ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο, ε κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ κε βάζε ηα κέηξα πνπ ζα έρνπλ ιεθζεί
δελ ζα είλαη νξαηή φηαλ ζα γίλεη ζχγθξηζε ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ) θαη ηεο
Απνγξαθήο Παξαθνινχζεζεο Δθπνκπψλ (MEI).
Τπνινγηζκόο ησλ δεδνκέλσλ δξαζηεξηόηεηαο
Σα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε ηχπν θαπζίκνπ θαη νρήκαηνο ζα ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε
εμίζσζε:
Καύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο [kWh] = δηαλπόκελε απόζηαζε [km] x κέζνο όξνο
θαηαλάιωζεο [l/km] x ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο [kWh/l]
Οη πην θνηλνί ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. Έλαο νινθιεξσκέλνο
θαηάινγνο ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο (θαζαξή ζεξκνγφλνο δχλακε) εκθαλίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η.
Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο εμίζσζεο δίλεηαη ζην Πιαίζην 6.

117

Πίλαθαο 8. πληειεζηέο κεηαηξνπήο γηα ηα πην θνηλά θαύζηκα κεηαθνξάο
(EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006)
Καύζηκν
πληειεζηήο κεηαηξνπήο (kWh/l)
Βελδίλε
9.2
Πεηξέιαην θίλεζεο
10.0
Πιαίζην 6. Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ δξαζηεξηόηεηαο γηα ηηο νδηθέο
κεηαθνξέο.
Δπηβαηηθά
Διαθξά
Βαξέα
Λεσθνξεία Γίθπθια
χλνιν
απηνθίλεηα
νρήκαηα
νρήκαηα
Γηαλπόκελε απόζηαζε (million km) από ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηόηεηαο
χλνιν
2100
Καηαλνκή ζηόινπ από ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηόηεηαο (σο απόζηαζε ηνηο %)
πλνιηθή
80%
10%
2%
4%
4%
100%
δηαλπφκελε
απφζηαζε
- Βελδίλε
50%
3%
4%
57%
- Πεηξέιαην
30%
7%
2%
4%
43%
θίλεζεο
Μέζε θαηαλάισζε θαπζίκσλ από ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ δξαζηεξηόηεηαο ( l/km)
Βελδίλε
0.096
0.130
0.040
Πεηξέιαην
0.069
0.098
0.298
0.292
θίλεζεο
Δθηηκώκελε δηαλπόκελε απόζηαζε (million km)
Βελδίλε
1050
63
84
1197
Πεηξέιαην
θίλεζεο
630
147
42
84
903
Δθηηκώκελε θαηαλάιωζε (million l fuel)
Βελδίλε
100.8
8.19
0
0
3.36
Πεηξέιαην
θίλεζεο
43.47
14.406
12.516
24.528
0
Δθηηκώκελε θαηαλάιωζε (GWh)
Βελδίλε
927
75
0
0
31
1034
Πεηξέιαην
θίλεζεο
435
144
125
245
0
949

Μεξίδην ησλ θαπζίκσλ
Δάλ ν Ο.Σ.Α. ζρεδηάδεη λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ κε αεηθφξν ηξφπν παξαγσγήο ζην ΓΑΔ
είλαη ζεκαληηθφ λα εθηηκεζεί ην κεξίδην ησλ βηνθαπζίκσλ ζηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.. Απηφ κπνξεί λα γίλεη, γηα παξάδεηγκα, δηεμάγνληαο δεκνζθνπήζεηο ζηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο δηαλνκείο θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο.
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζηνλ δεκνηηθφ ζηφιν (πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ρξήζεο
ζηελ πεξηνρή), είλαη πηζαλφλ ν Ο.Σ.Α. λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ πνζφηεηα βηνθαπζίκσλ πνπ
θαηαλαιψλεηαη, ηδηαίηεξα εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ γηα ηνλ δεκνηηθφ ζηφιν.
Δάλ, ν Ο.Σ.Α. δελ πξνηίζεηαη λα πξνσζήζεη βηνθαχζηκα ζην ΓΑΔ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
εζληθφο κέζνο φξνο ηνπ κεξηδίνπ βηνθαπζίκσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηίζεληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ
Μειψλ Κξαηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ
κεηαθνξψλ. Οη εθζέζεηο δηαηίζεληαη ζην:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
4.2.3

ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο

Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ δε δχν κέξε:
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α) Αζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, γηα παξάδεηγκα ηξακ, κεηξφ θαη ηξέλα. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ
ηνκέα απηνχ ζηελ ΑΔΑ ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα.
β) Άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο, ππεξαζηηθέο θαη
πξναζηηαθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α.. Οη
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο απηέο δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. αιιά κηα
επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Οη εθπνκπέο
απηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ΑΔΑ, εθφζνλ ν Ο.Σ.Α. έρεη ζπκπεξηιάβεη κέηξα
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απηψλ ζην ΓΑΔ.
Ζ ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε εθπνκπψλ ηφζν ζηηο αζηηθέο φζν θαη ζηηο
άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο: θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζε κεραλέο ληίδει. Ζ ρξήζε κεραλψλ ληίδει ζηηο αζηηθέο
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη ιηγφηεξν θνηλή γηα ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο.
Ο αξηζκφο ησλ πάξνρσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. ζπλήζσο
είλαη κηθξφο. πληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα δεηήζεη ηα εηήζηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θαπζίκσλ απεπζείαο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Αλ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα, ν Ο.Σ.Α.
κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο εθπνκπέο βάζεη ηεο δηαλπφκελεο απφζηαζεο ζε ρηιηφκεηξα θαη ηνλ κέζν φξν
θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ.
4.3 Σνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θαηά πεξίπησζε)
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΔΑ, εμεγνχληαη ζηελ Δλφηεηα 3.4.2.

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο,

νη

νπνίεο

Γηα κεγάιεο κνλάδεο (φπσο κνλάδα ΖΘ), ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέζσ ηεο άκεζεο
επαθήο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κνλάδσλ. Γηα κηθξφηεξεο κνλάδεο (νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο
θσηνβνιηατθψλ), ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ είηε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή λα εμαρζνχλ απφ
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Σ.Α.: αξηζκφο ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη, εθφζνλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ρξεηάδνληαη άδεηα, αξηζκφο
ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ή πεξηθεξεηαθέο/εζληθέο ζηαηηζηηθέο κε επαξθέο επίπεδν
δηαρσξηζκνχ.
Οη δηαρεηξηζηέο ηεο αγνξάο ελδέρεηαη επίζεο λα δηαζέηνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο νληφηεηεο πνπ
παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν θαη πηζαλψο λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπο.
ιεο νη κνλάδεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ΑΔΑ/MEI ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ
ζηνλ Πίλαθα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηηο ελεξγεηαθέο εηζξνέο, θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2. Βεβαησζείηε
φηη φιεο νη ελεξγεηαθέο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνλάδεο πνπ θαηαγξάθνληαη εδψ δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζηνλ Πίλαθα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί δηπιφο
ππνινγηζκφο.
4.4 Σνπηθή παξαγσγή ςύμεο/ζέξκαλζεο
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΑΔΑ, επεμεγείηαη ζηελ Δλφηεηα 3.5.
Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ κέζσ ηεο απεπζείαο επαθήο (ή εξσηεκαηνιφγηα) κε ηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ κνλάδσλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο κνλάδεο ζα θαηαρσξεζνχλ εδψ. ιεο νη
κνλάδεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ Πίλαθα Γ ηνπ
ππνδείγκαηνο ΓΑΔ (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο/ςχμεο, ηηο
ελεξγεηαθέο εηζξνέο, θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2. Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ελεξγεηαθέο εηζξνέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνλάδεο πνπ θαηαγξάθνληαη εδψ εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ
ζηνλ Πίλαθα Α.
εκείσζε: ε πεξίπησζε ζπκπαξαγσγήο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο
Οη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο κπνξεί λα είλαη πνιχ κηθξέο, πνιπάξηζκεο θαη
δηαζθνξπηζκέλεο γηα λα ζπιιερζνχλ μερσξηζηά δεδνκέλα γηα απηέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
ελεξγεηαθέο εηζξνέο ζηηο κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα A σο ηειηθή
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη επνκέλσο ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ ζα πξέπεη
λα εκθαλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο Γ θαη Γ. Δπηπιένλ, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγίδεηαη σο θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Πίλαθα Α.
Αληίζεηα, αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξρεία (γηα παξάδεηγκα κέζσ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο,
δεδνκέλα πσιήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο), ηφηε νη κνλάδεο κηθξνζπκπαξαγσγήο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη
ζηνπο Πίλαθεο Γ θαη Γ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελεξγεηαθήο εηζξνήο θαη ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο
ζεξκφηεηαο/ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
4.5 Άιινη ηνκείο
ηελ πεξίπησζε άιισλ ηνκέσλ, νη εθπνκπέο ησλ νπνίσλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα θαχζηκα εζσηεξηθήο
θαχζεο, ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα ρξεζηκνπνηήζεη κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ
εμεηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εμεηάζεη ηε ρξήζε κεζνδνινγηψλ ηνπ ICLEI ή ηεο
Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC).
To Γηεζλέο Πξσηφθνιιν γηα ηελ Αλάιπζε Δθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζε Σνπηθφ Δπίπεδν ηνπ ICLEI
είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: www.iclei.org/ghgprotocol
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) 2006
δηαηίζεληαη ζην
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html

5. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ
5.1 Τπνβνιή Έθζεζεο Αλαθνξάο ησλ ΑΔΑ/ ΜΔΗ
Οη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν δεζκεχνληαη λα ππνβάιινπλ ηα ΓΑΔ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ΑΔΑ, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.
Δπηπιένλ, νη Τπνγξάθνληεο δεζκεχνληαη λα ππνβάιινπλ κηα έθζεζε πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ
θάζε δχν έηε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΓΑΔ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
επαιήζεπζε. Ζ απνγξαθή παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ (ΜΔΗ) απνηειεί βαζηθή ζπληζηψκελε γηα κηα
ηέηνηα έθζεζε πινπνίεζεο.
Ο Ο.Σ.Α. ελζαξξχλεηαη λα ζπληάμεη απνγξαθέο εθπνκπψλ ζε εηήζηα βάζε. Σα πιενλεθηήκαηα
είλαη:


Ζ ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηηο εθπνκπέο CO2



Ζ εηήζηα ζπκβνιή ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο, επηηξέπνληαο ηαρχηεξεο αληηδξάζεηο



Ζ δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο απαξαίηεηεο εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο απνγξαθέο

Παξ‘ φια απηά, εάλ ν Ο.Σ.Α. θξίλεη φηη ηέηνηεο ζπρλέο απνγξαθέο αζθνχλ κεγάιε πίεζε ζε
αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δηεμάγεη ηηο απνγξαθέο ζε κεγαιχηεξα
δηαζηήκαηα. Οη Τπνγξάθνληεο δεζκεχνληαη λα ππνβάιινπλ κηα έθζεζε πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ αλά δχν
έηε. Δπνκέλσο, κηα MEI ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε δεχηεξε έθζεζε
πινπνίεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη MEI δηεμάγνληαη θαη ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέηαξην έηνο.
Ζ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο ζα θαηαγξαθεί κε ηε ρξήζε ησλ Πηλάθσλ Α-Γ ζην ππφδεηγκα
ΓΑΔ. Σν ππφδεηγκα ΓΑΔ πεξηιακβάλεη επίζεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηεο ΑΔΑ.
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ Α-Γ ηνπ ππνδείγκαηνο ΓΑΔ, ν Ο.Σ.Α.
ελζαξξχλεηαη λα δεκηνπξγήζεη γηα θάζε απνγξαθή κηα έθζεζε απνγξαθήο. πζηήλεηαη ζηελ έθζεζε
απνγξαθήο λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:



πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Ο.Σ.Α.



επηινγή πξνζέγγηζεο γηα ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπψλ (πξφηππν ή ΑΚΕ)



κνλάδα αλαθνξάο εθπνκπψλ (CO2 ή ηζνδχλακνπ CO2)
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επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ έληαμε εζεινληηθψλ ηνκέσλ θαη πεγψλ



πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο/ςχμεο



πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ



επηιεγκέλνη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ θαη νη πεγέο ηνπο



παξαδνρέο



βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο



πιεξνθνξίεο γηα θάζε αιιαγή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε/ηε κέζνδν/ηηο πεγέο
δεδνκέλσλ θηι, απφ ηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή



ηπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο απνγξαθήο.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ε παξνρή επεμεγήζεσλ γηα ην πνηνη
παξάγνληεο έρνπλ επεξεάζεη ηηο εθπνκπέο CO2 απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, φπσο νη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο



νλφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνγξαθή

Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Ο.Σ.Α. λα ηεθκεξηψζεη ηελ απνγξαθή θαη λα αξρεηνζεηήζεη ηνπο
θαθέινπο, γηα παξάδεηγκα ινγηζηηθά θχιια γηα ηε ζχληαμε ηεο ΑΔΑ. Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηε ζχληαμε ηεο
MEI θαηά ηα επφκελα έηε.
5.2 ηόρνο θαηά θεθαιήλ
Ο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα απνθαζίζεη λα θαζνξίζεη ηνλ ζηφρν ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο εθπνκπψλ CO2 είηε σο
«απφιπηε κείσζε» ή σο «κείσζε θαηά θεθαιήλ» πληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα αλαθέξεη ηελ επηινγή απηή
ζηελ έθζεζε απνγξαθήο.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή, νη εθπνκπέο ηεο ΑΔΑ πξψηα ππνινγίδνληαη σο απφιπηεο
εθπνκπέο. ε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ε «θαηά θεθαιήλ κείσζε», νη εθπνκπέο ηνπ έηνπο αλαθνξάο
δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαη νη «θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο εηήζηαο
αλαθνξάο» ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηφρνπ.
Δάλ επηιερζεί ε «θαηά θεθαιήλ» πξνζέγγηζε, ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα αλαθέξεη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ΑΔΑ/MEI ηφζν σο απφιπηεο εθπνκπέο φζν θαη σο θαηά θεθαιήλ. ην ππφδεηγκα
ΓΑΔ νη εθπνκπέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο εθπνκπέο ρσξίο δηφξζσζε κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ.
5.3 ηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο
Καηά ηελ έθζεζε γηα ηηο εθπνκπέο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ν
Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηκέο ζηαζκηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο γηα λα ππνινγίζεη ηηο εθπνκπέο πνπ
παξάγνληαη απφ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξνπ. Ζ ζηαζκηζκέλε ηηκή ηεο
θαηαλαιηζθφκελεο ζεξκφηεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε:
LHC * HDD AVG
LHC_TC 
HDD
LHC_TC = ηνπηθή θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο κε βάζε ηε ζηαζκηζκέλε ζεξκνθξαζία θαηά ην έηνο x
[MWhheat]
LHC = πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο θαηά ην έηνο x [MWhheat]
HDDAVG = εηήζηνο κέζνο φξνο ησλ βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο (νξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ) [K · d]
HDD = βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο θαηά ην x έηνο [K · d]
Σν επίπεδν ησλ βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο (ΒΖΘ) δειψλεη ηε δήηεζε γηα ζέξκαλζε γηα έλα
νξηζκέλν έηνο. Οη ΒΖΘ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη
πξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε κηα ζεξκνθξαζία βάζεο – δειαδή ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ νπνία
ην θηίξην δελ ρξεηάδεηαη ζέξκαλζε. Γηα θάζε εκέξα, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ζεξκνθξαζία είλαη
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κηθξφηεξε ηεο ζεξκνθξαζίαο βάζεο, νη ΒΖΘ απνηεινχλ ηε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζία βάζεο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο. Βι. Γηα παξάδεηγκα Πιαίζην 7.
ε θάπνηα Κξάηε-Μέιε, νη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο παξέρνπλ δεδνκέλα ΒΖΘ γηα δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ο κέζνο φξνο ΒΖΘ (HDDAVG ) δειψλεη έλα καθξνπξφζεζκν κέζν φξν ησλ ΒΖΘ, ν
νπνίνο ζπλήζσο είλαη δηαζέζηκνο απφ θάπνηα κεηεσξνινγηθή ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο
καθξνπξφζεζκνο κέζνο φξνο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ππνινγίζεη ηηο εθπνκπέο γηα ηελ
ΑΔΑ ρσξίο ζηάζκηζε, θαη λα θάλεη ζηάζκηζε ζηελ MEI ρξεζηκνπνηψληαο, αληί ηνλ κέζν φξν, ηηο ΒΖΘ ηνπ
έηνπο αλαθνξάο .
Αληίζηνηρε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηηο εθπνκπέο ςχμεο κε βάζε ηελ
δήηεζε γηα ςχμε.
Πιαίζην 7. Τπνινγηζκόο Βαζκνεκεξώλ Θέξκαλζεο (ΒΖΘ)
Ζ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζπλήζσο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε ησλ 15
βαζκψλ Κειζίνπ. Ο Γήκνο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ζε θαζεκεξηλή εηήζηα βάζε ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί, θαη ιακβάλεη σο άζξνηζκα απνηειεζκάησλ ηηο Βαζκνεκέξεο Θέξκαλζεο
(ΒΖΘ) ζε εηήζηα βάζε.
Ζκέξα

ζεξκνθξαζία

Ζκέξα 1
Ζκέξα 2
Ζκέξα 3
Ζκέξα 4
...
...
Ζκέξα 365
ΒΖΘ ( ζχλνιν γηα ην
έηνο)

12
9
5
-2
...
...
17

Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο βάζεο
(φηαλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε
ζεξκνθξαζία βάζεο)
3
6
10
17
...
...
0

ΒΖΘ_εκέξα

3
6
10
17
...
...
0
700

6. ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΗΟ ΠΡΟΖΓΜΔΝΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΧΝ
Τπάξρεη κηα ζεηξά δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπηθψλ απνγξάθσλ εθπνκπψλ. Σα
εξγαιεία πξνζθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηα δίθηπα ησλ Ο.Σ.Α., φπσο είλαη ε πκκαρία γηα ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ην ICLEI. Ζ έθζεζε «Γηαζέζηκεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ησλ ΓΑΔ»70 παξνπζηάδεη κηα ζχλνςε ησλ θνηλφηεξσλ κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ ζχληαμε ηεο ΑΔΑ.
πσο εμεγείηαη ζηελ έθζεζε, θαλέλα απφ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία δελ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηα
πξνηεηλφκελα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη εδψ γηα ηηο ΑΔΑ/MEI. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηελ
επηινγή ηνπ πεδίνπ δξάζεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαθνξψλ, πνιιά απφ ηα εξγαιεία ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΑΔΑ/MEI.
Ο Ο.Σ.Α. είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε κεζνδνινγία ή εξγαιείν ζεσξείηαη θαηάιιειε/ν γηα ηε ζχληαμε ησλ ΑΔΑ/MEI. Παξ‘ φια απηά, ζπληζηάηαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα δηαζθαιίζεη φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ΑΔΑ/MEI κε βάζε ηηο
θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο, ην ππφδεηγκα ΓΑΔ θαη ηηο ζπλνδεπηηθέο νδεγίεο.
Ο Ο.Σ.Α. είλαη ειεχζεξνο λα ρξεζηκνπνηήζεη πην πξνεγκέλεο κεζφδνπο απφ απηέο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, εθφζνλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηηο ΑΔΑ/ΜEI.

70

Διατίκεται ςτο
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/CoM/Methodologies_and_tools_for_the_development_of_SEAP.pdf
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7. ΔΠΑΝΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ε γεληθέο γξακκέο φηαλ ε ΑΔΑ έρεη νινθιεξσζεί, δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηνπο αξηζκνχο αξγφηεξα.
Υξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρεο κεζφδνπο ζηε ζχληαμε ηεο ΑΠΔ/MEI, ν Ο.Σ.Α. κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ηα
απνηειέζκαηα είλαη ζπλεπή, θαη επνκέλσο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ MEI θαη ΑΔΑ νξζψο
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αιιαγέο ζηηο εθπνκπέο αλάκεζα ζην έηνο αλαθνξάο θαη ην έηνο παξαθνινχζεζεο.
Παξ‘ φια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν επαλαππνινγηζκφο ηεο ΑΔΑ ρξεηάδεηαη γηα
λα εμαζθαιίζεη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο εθπνκπέο ησλ ΑΔΑ θαη MEI. Κάπνηα
παξαδείγκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ είλαη:


κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ



κεζνδνινγηθέο αιιαγέο



αιιαγέο ζηα φξηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο

Οη κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ νθείινληαη ζηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληψλ εμαηξνχληαη ξεηά
απφ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. ε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ε κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ
ζεκαίλεη πιήξε θαη νξηζηηθφ θιείζηκν κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο, νη εθπνκπέο ηεο νπνίαο εκθάληδαλ
πεξηζζφηεξν απφ 1% ησλ εθπνκπψλ βάζεο. Έλα παξάδεηγκα επαλαππνινγηζκνχ ιφγσ
κεηεγθαηάζηαζεο βηνκεραληψλ παξνπζηάδεηαη ζην Πιαίζην 8.
Ο επαλαππνινγηζκφο πνπ νθείιεηαη ζε λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ ή ζε κεζνδνινγηθέο αιιαγέο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε λέα
πιεξνθνξία αληαλαθιά κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε θαηά ην έηνο αλαθνξάο απφ φηη νη
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζχληαμε ηεο ΑΔΑ (βι. Πιαίζην 9). Δάλ έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθέο
αιιαγέο ζηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ κεηαμχ ηνπ έηνπο αλαθνξάο θαη ηνπο έηνπο παξαθνινχζεζεο – γηα
παξάδεηγκα ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαπζίκσλ – ηφηε νη δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ νξζά ζα απεηθνλίζνπλ ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, θαη ζπλεπψο ν επαλαππνινγηζκφο δελ
απαηηείηαη71.

71

Διεξοδικζσ οδθγίεσ για τον επανυπολογιςμό διατίκενται ςτο κεφάλαιο “Time series consistency” των αρχϊν
Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι - IPCC (2006), διακζςιμο ςτο http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_5_Ch5_Timeseries.pdf
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Πιαίζην 8. Δπαλππνινγηζκόο ιόγσ κεηεγθαηάζηαζεο βηνκεραληώλ
Ο ΟΣΑ απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ
δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ ζηελ ΑΔΑ, δηφηη ην ΓΑΔ ζπκπεξηιάκβαλε κέηξα γηα ηε
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ. Ωζηφζν, κία απφ ηηο κνλάδεο (Μνλάδα
Α), νη εθπνκπέο CO2 ηεο νπνίαο ήηαλ 45 kt θαηά ην έηνο αλαθνξάο (1.4% ησλ απνγξαθψλ
βάζεο), έθιεηζε πξηλ ην έηνο παξαθνινχζεζεο. Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο πεγήο απηήο εθπνκπψλ ζηελ
ΑΔΑ, θαη ε εμαίξεζή ηεο απφ ηελ MEI, ζα ζήκαηλε φηη ν ΟΣΑ ζα απνθηνχζε πιενλεθηήκαηα ιφγσ
ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο. Δπνκέλσο, ν ΟΣΑ ζα πξέπεη λα επαλαυπνινγίζεη ηηο
εθπνκπέο ηνπ έηνπο αλαθνξάο, έηζη ψζηε νη εθπνκπέο ηεο Μνλάδαο Α λα εμαηξεζνχλ.
Ζ ΑΔΑ ηνπ ΟΣΑ, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην ΓΑΔ ήηαλ σο εμήο:
Καηεγνξία
Οηθηζηηθά θηίξηα
…
Βηνκεραλίεο (εμαηξνχληαη νη βηνκεραλίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα
εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ)
Τπνζύλνιν θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη βηνκεραληώλ
…
Τπνζύλνιν Μεηαθνξώλ
ύλνιν

Δθπνκπέο CO2
(kt)
2000
…
70
2735
500
3235

ηελ επαλππνινγίζηκε απνγξαθή ηεο ΑΔΑ, νη εθπνκπέο ηεο Μνλάδαο Α έρνπλ απαιεηθζεί θαη ε
απνγξαθή εκθαλίδεηαη σο εμήο:
Καηεγνξία
Οηθηζηηθά θηίξηα
…
Βηνκεραλίεο (εμαηξνχληαη νη βηνκεραλίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα
εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ)
Τπνζύλνιν θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη βηνκεραληώλ
…
Τπνζύλνιν Μεηαθνξώλ
ύλνιν

Δθπνκπέο CO2
(kt)
2000
…
25
2690
500
3190

Πιαίζην 9. Δπαλππνινγηζκόο ιόγσ λέσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπώλ
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε άλζξαθα
ζε κηα ηνπηθή κνλάδα ηειεζέξκαλζεο, ν ΟΣΑ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην πξφηππν ζπληειεζηή
εθπνκπψλ, ν νπνίνο παξέρεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. Ο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ ήηαλ 0.341 t CO2/MWh.
Καηά ην έηνο παξαθνινχζεζεο, ν ΟΣΑ δήηεζε απφ ηνλ πάξνρν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα θαη ζπλαθφινπζα ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπψλ ηνπ ηχπνπ άλζξαθα πνπ
πξνκεζεχηεθε. Ο πάξνρνο άλζξαθα πιεξνθφξεζε ηνλ ΟΣΑ φηη ν ζπληειεζηήο απηνχ ηνπ ηχπνπ
άλζξαθα είλαη 0.335 t CO2/MWh θαη φηη ν ίδηνο ηχπνο άλζξαθα παξέρεηαη ζηνλ Γήκν εδψ θαη
πνιιά ρξφληα.
Δάλ ν ΟΣΑ μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ λέν ζπληειεζηή εθπνκπψλ κφλν γηα ηελ MEI, ζα
απνθηήζεη πιενλεθηήκαηα, θαζψο νη εθηηκψκελεο εθπνκπέο ζα είλαη ρακειφηεξεο απφ φηη ζηελ
ΑΔΑ, αθφκα θη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα πνζφηεηα θαπζίκσλ. Δπνκέλσο, ν ΟΣΑ πξέπεη λα
επαλαυπνινγίζεη ηελ ΑΔΑ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην ζπληειεζηή εθπνκπψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ MEI.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΗΝΑΚΔ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΣΖ IPCC
Πίλαθαο A. Βαζηθνί ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο
Έσο
TJ
Mtoe
GWh
MWh
Από
TJ

Πνιιαπιαζηάζηε κε:
1
4

2.388 x 10-5

0.2778

277.8

Mtoe

4.1868 x 10

1

11630

11630000

GWh
MWh

3.6
0.0036

8.6 x 10-5
8.6 x 10-8

1
0.001

1000
1

Μεηαηξνπέαο κνλάδαο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΓΟΔ):
http://www.iea.org/stats/unit.asp
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Πίλαθαο B. Μεηαηξνπή ηνπ όγθνπ θαπζίκνπ ζε ελεξγεηαθέο κνλάδεο (IPCC, 2006)
Καζαξή
ζεξκνγόλνο
δύλακε
[TJ/Gg]
42.3

Καζαξή
ζεξκνγόλνο
δύλακε
[MWh/t]
11.8

27.5
44.2
44.3
44.3
44.3
44.1
43.8
38.1
43.0
40.4
47.3

7.6
12.3
12.3
12.3
12.3
12.3
12.2
10.6
11.9
11.2
13.1

Αηζάλην
Νάθζα
Οξπθηή άζθαιηνο (βηηνπκέλην)
Ληπαληηθά
Οπηάλζξαθνο απφ πεηξέιαην
Πξντφληα εθνδηαζκνχ δηπιηζηεξίσλ
Αέξην δηπιηζηεξίσλ
Κεξηά παξαθίλεο
Διαθξφ πεηξέιαην θαη βηνκεραληθφ πεηξέιαην
Λνηπά πξντφληα πεηξειαίνπ
Αλζξαθίηεο
Άλζξαθαο νπηαλζξαθνπνίεζεο
Λνηπά βηηνπκέληα
Τπν-αζθαιηνχρνο άλζξαθαο
Ληγλίηεο
Πεηξειαηνχρνο ζρηζηφιηζνο θαη αζθαιηηθή άκκνο
Μπξηθέηεο θαηάλζξαθα
πζζσκαηψκαηα
Άλζξαθαο εγθαηαζηάζεσλ νπηαλζξαθνπνίεζεο θαη
Oπηάλζξαθαο απφ ιηγλίηε
Οπηάλζξαθαο αεξίνπ
Πίζζα απφ άλζξαθα

46.4
44.5
40.2
40.2
32.5
43.0
49.5
40.2
40.2
40.2
26.7
28.2
25.8
18.9
11.9
8.9
20.7
20.7

12.9
12.4
11.2
11.2
9.0
11.9
13.8
11.2
11.2
11.2
7.4
7.8
7.2
5.3
3.3
2.5
5.8
5.8

28.2
28.2
28.0

7.8
7.8
7.8

Αέξηα εξγνζηαζίσλ αεξίνπ
Αέξην εγθαηαζηάζεσλ νπηαλζξαθνπνίεζεο
Αέξην πςηθακίλσλ
Αέξην πςηθακίλσλ ράιπβα κε εκθχζεζε νμπγφλνπ
Φπζηθφ Αέξην
Αζηηθά απφβιεηα (κε βηναπνδνµήζηµν θιάζµα)
Απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα
Σχξθε

38.7
38.7
2.47
7.06
48.0
10
40.2
9.76

10.8
10.8
0.7
2.0
13.3
2.8
11.2
2.7

Σύπνο θαπζίκνπ (EL)
Αξγφ Πεηξέιαην
Καχζηκν Orimulsion (θαχζηκν κε βάζε ηελ νξπθηή
πίζζα, πξνθχπηεη σο κείγκα πίζζαο θαη λεξνχ)
Τγξά θπζηθνχ αεξίνπ
Βελδίλε γηα θηλεηήξεο
Βελδίλε αεξνπιάλσλ
Βελδίλε αεξησζνχκελσλ
Κεξνδίλε αεξησζνχκελσλ
Λνηπέο Κεξνδίλεο
Πεηξέιαην ζρηζηφιηζνπ
Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο - Πεηξέιαην diesel
Kαηάινηπα δηχιηζεο πεηξειαίνπ
Yγξνπνηεκέλν Aέξην Πεηξειαίνπ
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Πίλαθαο Γ. πληειεζηέο εθπνκπώλ CO2 γηα θαύζηκα (IPCC, 2006)
πληειεζηήο
πληειεζηήο
εθπνκπώλCO2
εθπνκπώλ CO2
Σύπνο θαπζίκνπ
[kg/TJ]
[t/MWh]
Αξγφ Πεηξέιαην
73300
0.264
Καχζηκν Orimulsion (θαχζηκν κε βάζε ηελ νξπθηή
πίζζα, πξνθχπηεη σο κείγκα πίζζαο θαη λεξνχ)
77000
0.277
Τγξά θπζηθνχ αεξίνπ
64200
0.231
Βελδίλε γηα θηλεηήξεο
69300
0.249
Βελδίλε αεξνπιάλσλ
70000
0.252
Βελδίλε αεξησζνχκελσλ
70000
0.252
Κεξνδίλε αεξησζνχκελσλ
71500
0.257
Λνηπέο Κεξνδίλεο
71900
0.259
Πεηξέιαην ζρηζηφιηζνπ
73300
0.264
Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο- Πεηξέιαην diesel
74100
0.267
Kαηάινηπα δηχιηζεο πεηξειαίνπ
77400
0.279
Yγξνπνηεκέλν Aέξην Πεηξειαίνπ
63100
0.227
Αηζάλην
61600
0.222
Νάθζα
73300
0.264
Οξπθηή άζθαιηνο (βηηνπκέλην)
80700
0.291
Ληπαληηθά
73300
0.264
Οπηάλζξαθνο απφ πεηξέιαην
97500
0.351
Πξντφληα εθνδηαζκνχ δηπιηζηεξίσλ
73300
0.264
Αέξην δηπιηζηεξίσλ
57600
0.207
Κεξηά παξαθίλεο
73300
0.264
Διαθξφ πεηξέιαην θαη βηνκεραληθφ πεηξέιαην
73300
0.264
Λνηπά πξντφληα πεηξειαίνπ
73300
0.264
Αλζξαθίηεο
98300
0.354
Άλζξαθαο νπηαλζξαθνπνίεζεο
94600
0.341
Λνηπά βηηνπκέληα
94600
0.341
Τπν-αζθαιηνχρνο άλζξαθαο
96100
0.346
Ληγλίηεο
101000
0.364
Πεηξειαηνχρνο ζρηζηφιηζνο θαη αζθαιηηθή άκκνο
107000
0.385
Μπξηθέηεο θαηάλζξαθα
97500
0.351
πζζσκαηψκαηα
97500
0.351
Άλζξαθαο εγθαηαζηάζεσλ νπηαλζξαθνπνίεζεο
θαη Oπηάλζξαθαο απφ ιηγλίηε
107000
0.385
Οπηάλζξαθαο αεξίνπ
107000
0.385
Πίζζα απφ άλζξαθα
80700
0.291
Αέξηα εξγνζηαζίσλ αεξίνπ
44400
0.160
Αέξην εγθαηαζηάζεσλ νπηαλζξαθνπνίεζεο
44400
0.160
Αέξην πςηθακίλσλ
260000
0.936
Αέξην πςηθακίλσλ ράιπβα κε εκθχζεζε νμπγφλνπ
182000
0.655
Φπζηθφ Αέξην
56100
0.202
Αζηηθά απφβιεηα (κε βηναπνδνµήζηµν θιάζκα)
91700
0.330
Βηνκεραληθά απφβιεηα
143000
0.515
Απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα
73300
0.264
Σχξθε
106000
0.382
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα κε ηε ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ια ηα κέηξα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζην παξφλ θεθάιαην
έρνπλ δνθηκαζηεί θαη εθαξκνζηεί κε επηηπρία απφ πνιινχο Γήκνπο ζηελ Δπξψπε.
πσο πηζαλψο ζα παξαηεξήζεη ν αλαγλψζηεο, ην θάζε κέηξν δελ πεξηγξάθεηαη εηο
βάζνο, αιιά αληί απηνχ ζε θάζε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ παξαπνκπέο θαη
ζπλδέζκνπο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα απφ αμηφπηζηεο πεγέο.
Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ έγγξαθν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ νηθηαθφ
θαη βηνκεραληθφ ηνκέα θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οη ηνκείο απηνί
αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 65% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε72. Σα κέηξα γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ην κεξίδην ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ 31%
ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
Οξηζκέλνη Γήκνη κε κεγάιε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πηζαλψο λα βξνπλ ηα
κέηξα πξνθαλή. Αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζεσξνχκε φηη νξηζκέλα κέηξα ή νη
παξαπνκπέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ππέξβαζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ.

72

EU Energy and Transport in Figures 2009. Ευρωπαϊκι Επιτροπι – ΓΔ Μεταφορϊν και Ενζργειασ
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1. ΚΣΗΡΗΑ73
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε δήηεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα αληηζηνηρεί ζην 40% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Σν πςειφ κεξίδην θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε επξεία δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο74 ζεκαίλεη φηη ηα θηίξηα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ
πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο Γήκνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.

Οηθηαθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ EΔ-27 (2005) – Πεγή: βάζε δεδνκέλσλ Odyssée
Ζ δήηεζε γηα ελέξγεηα ζε θηίξηα ζπλδέεηαη κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη κεηαβιεηέο γηα ηηο νπνίεο είλαη
ζθφπηκν λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη:


Γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ



Μφλσζε θαη ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ



Δμνπιηζκφο, φπσο ηχπνη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, θιηκαηηζκνχ θαη θσηηζκνχ



Σξφπνη ρξήζεο



Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ

Ζ Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ (2002/91/ΔΚ) απνηειεί έλα βαζηθφ ξπζκηζηηθφ
εξγαιείν ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα. Ζ Οδεγία
απηή έρεη πξφζθαηα ππνβιεζεί ζε θάπνηεο αιιαγέο, κεηά ηελ πξφζθαηε αλαδηαηχπσζε ηεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο αλαδηαηχπσζεο είλαη δηαζέζηκεο ζην
Παξάξηεκα Η.
1.1. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΚΣΗΡΗΧΝ
1.1.1. Νέα Κηίξηα
Γεληθά, ζηα λέα θηίξηα ζα πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 30-50 εηψλ έσο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί κηα
ζεκαληηθή αλαθαίληζε. πλεπψο, νη επηινγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν. Γηα απηφ
ην ιφγν, ε δηαζθάιηζε φηη ηα λέα θηίξηα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε
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Ρερίλθψθ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ διατίκενται ςτο http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_en.htm
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο ζγγραφο «Analysis of Concerto Energy concepts and guidelines for a whole building approach» που
διατίκενται ςτο http://www.ecocity-project.eu/PDF/D-2-3-1-1_Concerto_Energyconcepts_Final.pdf
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καθξνπξφζεζκε βάζε. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε λα πεξηιακβάλεηαη φζν ην
δπλαηφλ λσξίηεξα ζηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ θηηξίσλ.
Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λέα θηίξηα κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Ο νξηζκφο «έμππλα θηίξηα» αλαθέξεηαη ζε πην
απνδνηηθά θηίξηα, ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ελζσκαηψλνπλ ηερληθέο
ΣΠΔ, φπσο είλαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ (BMS) πνπ ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο, ςχμεο, εμαεξηζκνχ ή θσηηζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ελνίθσλ, ή ινγηζκηθφ πνπ
απελεξγνπνηεί φινπο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο νζφλεο αθνχ έρνπλ φινη ζρνιάζεη. Σα
BMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξηζηνχλ
πξφζζεηεο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
Αο ζεκεησζεί εδψ φηη, αθφκε θη εάλ ε ελεξγεηαθή απφδνζε έρεη ελζσκαησζεί απφ ηελ αξρή, ε
πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα κεησζεί εάλ νη θαηαζθεπαζηέο παξεθθιίλνπλ
απφ ηα ζρέδηα ή εάλ νη έλνηθνη δελ ρεηξίδνληαη ηα BMS ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο. Δάλ
ππνηεζεί φηη ην θηίξην έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ε θαθή
ιεηηνπξγία (εμαζθάιηζε φηη ηα ζπζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο), ε
ζπλερήο αιιαγή ρξήζεο θαη ε θαθή ζπληήξεζε κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ BMS. Θα πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή θαιχηεξεο θαηάξηηζεο ζηνπο
δηαρεηξηζηέο θηηξίσλ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ απιψλ ζπζθεπψλ φπσο είλαη νη
έμππλνη κεηξεηέο ή νη επηθάλεηεο δηεπαθήο γηα λα επηηεπρζνχλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά.
Σν πξφγξακκα Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ) γηα ηε βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ππνθεθάιαην απηφ. Σν πξφγξακκα απηφ επεμεγείηαη ζην Μέξνο Η (Πψο λα Αλαπηχμεηε έλα ρέδην
Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο), ζην θεθάιαην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε.
1.1.2.Τθηζηάκελα θηίξηα πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο αλαθαίληζε
ηαλ έλα πθηζηάκελν θηίξην ππνβάιιεηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο αλαθαίληζε, απηφ απνηειεί κηα ηδαληθή
επθαηξία γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο. Γεληθά, κεηαμχ 1.5% θαη 3% ηνπ θηηξηαθνχ
δπλακηθνχ αλαθαηλίδεηαη θάζε έηνο, νπφηε εάλ εθαξκνζηνχλ ηα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε
απηέο ηηο αλαθαηλίζεηο, ζε ιίγα έηε ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ
κπνξεί λα βειηησζεί αλαιφγσο.
Σα βαζηθά απηά ζηνηρεία έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ
Κηηξίσλ θαη ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα ζεζπίζνπλ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηίξηα πνπ
ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο αλαθαηλίζεηο. πσο θαη κε ηα λέα θηίξηα, ε ηνπηθή αξρή κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη ξφιν ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ αλαθαηληζκέλσλ θηηξίσλ.
ηαλ κειεηνχληαη κεγάιεο επελδχζεηο ή αλαθαηλίζεηο, ζπληζηάηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηαθνχ
ειέγρνπ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θαιχηεξεο επηινγέο, επηηξέπνληαο έηζη ηε κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη επελδχζεηο κπνξεί λα
πεξηνξίδνληαη ζε έλα δνκηθφ ζηνηρείν (αληηθαηάζηαζε ελφο αλαπνηειεζκαηηθνχ ιέβεηα) ή κπνξεί λα
ζρεηίδεηαη κε ηελ πιήξε αλαθαίληζε ελφο θηηξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ,
ησλ παξαζχξσλ...). Δίλαη ζεκαληηθφ νη επελδχζεηο λα ζρεδηάδνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν (π.ρ. πξψηα
κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ζεξκφηεηα αληηκεησπίδνληαο δεηήκάηα πνπ αθνξνχλ ην θέιπθνο θαη έπεηηα
ηνπνζέηεζε ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, εηδάιισο ε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο ζα είλαη αθαηάιιειε, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε πεξηηηέο επελδπηηθέο δαπάλεο, κεησκέλε
απφδνζε θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο).
1.1.3.Γεκόζηα θηίξηα
Γεκφζηα θηίξηα είλαη εθείλα ηα νπνία αλήθνπλ, δηνηθνχληαη ή ειέγρνληαη απφ ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή,
εζληθή ή επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε.
Σα θηίξηα ηα νπνία αλήθνπλ, δηνηθνχληαη ή ειέγρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Σ.Α. είλαη απηά ζηα νπνία
ν Ο.Σ.Α. αζθεί ηνλ κεγαιχηεξν έιεγρν. Ωο εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη φηη ν Ο.Σ.Α. ζα πηνζεηήζεη
παξαδεηγκαηηθά κέηξα ζηα ελ ιφγσ θηίξηα.
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ θαηαζθεπψλ ή αλαθαηλίζεσλ, ν Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη λα ζέηεη ηα πςειφηεξα
δπλαηά πξφηππα ελέξγεηαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο ελεξγεηαθήο δηάζηαζεο ζην έξγν.
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Οη απαηηήζεηο ή ηα θξηηήξηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο
δηαθεξχμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λέεο θαηαζθεπέο θαη αλαθαηλίζεηο (βι. ην ζεκείν γηα ηηο πνιηηηθέο γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζην Μέξνο Η).
Τπάξρνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ :
 Αλαηξέμηε ζηα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
θαη ζεζπίζηε απζηεξέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (πνπ εθθξάδνληαη δειαδή ζε
2
kWh/m /έηνο, παζεηηθή, κεδεληθή ελέξγεηα...). Απηφ αθήλεη αλνηρηέο φιεο ηηο επηινγέο ζηνπο
ζρεδηαζηέο ηνπ θηηξίνπ λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη (κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο). Καηαξρήλ, νη αξρηηέθηνλεο θαη νη ζρεδηαζηέο θηηξίσλ
ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα ελ ιφγσ πξφηππα, θαζψο ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηεο
εζληθήο/πεξηθεξεηαθήο επηθξάηεηαο.
75

 Απαηηήζηε κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο
 Αηηεζείηε ηε ζχληαμε κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ ππφ κειέηε, κέζσ ηεο αλάιπζεο φισλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
επηινγψλ γηα ηε κείσζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο θαη ησλ νθειψλ (κείσζε ελεξγεηαθψλ
ινγαξηαζκψλ, πεξηζζφηεξε άλεζε...)
 πκπεξηιάβεηε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ σο θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε
ηεο ζχκβαζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε επθξηλή θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα πξφηππα. ηε δηαθήξπμε ζα κπνξνχζε λα
ζπκπεξηιεθζεί θαη έλα δηαθαλέο ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο: (παξάδεηγκα: κεδέλ kWh/m² = 10 βαζκνί,
100 kWh/m² θαη πάλσ = 0 βαζκνί)
 πκπεξηιάβεηε ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ επφκελσλ 20-30 εηψλ
ζηα θξηηήξηα θφζηνπο ηεο δηαθήξπμεο (κελ ιάβεηε ππφςε κφλν ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ).
ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κειινληηθέο ηηκέο
ελέξγεηαο θαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε επθξηλή θαη ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλα πξφηππα.
1.1.4.Γηαηεξεηέα θηίξηα76
Ζ πεξίπησζε ησλ θηηξίσλ κε ηζηνξηθή (ή πνιηηηζκηθή, αηζζεηηθή...) αμία είλαη πνιχπινθε. Οξηζκέλα
απφ απηά κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν, θαη νη επηινγέο γηα βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κπνξεί λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Κάζε Γήκνο πξέπεη λα επηηχρεη κηα επαξθή
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θιεξνλνκηάο θαη ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ. Γελ ππάξρεη ηδαληθή ιχζε, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο
επειημίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εχξεζε κηαο θαηάιιειεο ζπκβηβαζηηθήο
ιχζεο.
1.2. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ
77

Ζ ζέξκαλζε θαη ε ςχμε ρψξσλ επζχλεηαη γηα ην 70% πεξίπνπ ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
ζηα επξσπατθά θηίξηα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη απνηειεζκαηηθέο, θαίξηεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε
ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ θαη απσιεηψλ ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Οη
απψιεηεο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ θειχθνπο κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ
κέηξσλ:
ρήκα θαη Πξνζαλαηνιηζκόο Κηηξίνπ
Σν ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν απφ πιεπξάο
ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ. Ο θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο κεηψλεη επίζεο ηελ πξνζθπγή ζηνλ
ζπκβαηηθφ θιηκαηηζκφ ή ηε ζπκβαηηθή ζέξκαλζε.
75

Στο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων (2002/91/ΕΚ) όλα τα Κράτθ-Μζλθ υποχρεοφνται να κεςπίςουν μια
μζκοδο για τον υπολογιςμό / τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων και να ορίςουν ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ.
76
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο ζγγραφο «Energy and Historic Buildings: Recommendations for the improvement of the energy
performance» που εκπονικθκε από τθν Ελβετικι Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Ενζργειασ και το οποίο διατίκεται ςτο
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=28129
77
Βάςθ δεδομζνων ODYSSEE www.odyssee-indicators.org
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Γεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα
θηάζεη ην 15%, ε αλαινγία κεηαμχ πιάηνπο, κήθνπο θαη χςνπο, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηνλ
78
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ αλαινγία ησλ δηάθαλσλ επηθαλεηψλ, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο
θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηα
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο ή θσηηζκνχ ζα ζπλδεζεί κε ηελ πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο πνπ ζπιιέγεηαη
ζην θηίξην, ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ απνηειεί επίζεο κηα παξάκεηξν πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί θαηά ην
ζηάδην πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Γηαθαλείο επηθάλεηεο
Ζ θαηάιιειε επηινγή δηαθαλψλ επηθαλεηψλ γηα ην θηίξην είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαζψο ηα θέξδε θαη
νη απψιεηεο ελέξγεηαο είλαη ηέζζεξηο κε πέληε θνξέο πςειφηεξεο απφ φηη γηα ηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο.
Γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηαθαλψλ επηθαλεηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηφζν ν θπζηθφο
θσηηζκφο φζν θαη ηα θέξδε ή ε πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
Μηα ζπλεζηζκέλε ηηκή ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 4,7 W/(m2·K) γηα κνλνχο
παινπίλαθεο κπνξεί λα κεησζεί ζην 2,7 W/(m2·K) (κείσζε άλσ ηνπ 40% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
αλά m2 δηάθαλεο επηθάλεηαο ιφγσ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο) εάλ αληηθαηαζηαζνχλ απφ δηπινχο
παινπίλαθεο κε δηάθελν αέξα. Ζ ζεξκνπεξαηφηεηα κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ρξήζε δηπιώλ
2
παινπηλάθωλ ρακειήο εθπνκπήο κε πιήξωζε ηνπ δηάθελνπ κε Αξγό έσο 1,1 W/(m ·K) θαη έσο 0,7
2
W/(m ·K) γηα ηξηπινχο παινπίλαθεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή ζπζηήκαηνο
παινπηλάθσλ ή παξαζχξσλ ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ε g-value79.
Ζ αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε επίζηξσζεο ρακειήο
εθπνκπήο (low-e), ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρεηξνθίλεηα ζην παξάζπξν. Απηή ε ιχζε είλαη
ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ, αιιά έρεη ρακειφηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε
θαη κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο.
Κνπθώκαηα
Ζ ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ θνπθσκάησλ επεξεάδεη ηνλ παγθφζκην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο
παξαζχξνπ αλαινγηθά κε ην πνζνζηφ θνπθψκαηνο πξνο δηάθαλε επηθάλεηα ηνπ παξαζχξνπ. Καζψο
ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζπλήζσο 15-30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ παξαζχξνπ, ηα θέξδε θαη νη
απψιεηεο πνπ παξάγνληαη απφ ην ηκήκα απηφ δελ είλαη ακειεηέεο. ηνπο λένπο ηχπνπο κνλσκέλσλ
θνπθσκάησλ, νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο έρνπλ κεησζεί κε ηε ζπκβνιή ελζσκαησκέλσλ ηκεκάησλ ηεο
θαηαζθεπήο πνπ αλαθφπηνπλ ηηο ζεξκνγέθπξεο.
Λφγσ ηεο πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ, ηα πιαζηηθά θαη ηα μχιηλα
θνπθψκαηα έρνπλ πάληα θαιχηεξε ζεξκηθή απφδνζε, παξ‘ φιν πνπ ηα λέα κεηαιιηθά θνπθψκαηα κε
ζεξκνδηαθνπή κπνξεί λα απνηεινχλ κηα θαιή θαη νηθνλνκηθή ζπκβηβαζηηθή ιχζε.
Θεξκνπεξαηόηεηα ηνηρσκάησλ
Ζ ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ ηνηρσκάησλ κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο κφλσζεο.
Γεληθά, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε επηπιένλ πιάθαο ή επηθάιπςεο κνλσηηθνχ πιηθνχ.
ηνπο ζπλήζεηο ηχπνπο κφλσζεο ζηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην παιφλεκα, ν αθξφο
πνιπνπξεζάλεο, ν αθξφο πνιπζηεξίλεο, ε κφλσζε θπηηαξίλεο θαη ν πεηξνβάκβαθαο.
Τιηθό

Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (W/m·K)

Ταιφλεκα

0,05

Αθξφο
πνιπνπξεζάλεο

0,024

Αθξφο
πνιπζηεξίλεο

0,033

Μφλσζε
θπηηαξίλεο

0,04

Πεηξνβάκβαθαο

0,04
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A. Yezioro, Design guidelines for appropriate insolation of urban squares, Renewable Energy 31 (2006) 1011-1023.
Ο ηλιακόσ ςυντελεςτήσ g (g-value solar factor) είναι το κλάςμα τθσ προςπίπτουςασ θλιακισ ενζργειασ, θ οποία μεταδίδεται ςτο
εςωτερικό του κτιρίου. Οι χαμθλζσ τιμζσ μειϊνουν τα θλιακά κζρδθ.
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πρλά ρξεζηκνπνηείηαη έλα θξάγκα πδξαηκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κφλσζε επεηδή ε
ζεξκνβαζκίδα πνπ παξάγεηαη απφ ηε κφλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ,
γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θζνξά ζηε κφλσζε θαη/ή ηελ αλάπηπμε κνχριαο.
πζηήκαηα ζθίαζεο
Σα ζπζηήκαηα ζθίαζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ θαζψο
κεηψλνπλ ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Παξαθάησ ηαμηλνκνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη
δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ ζθίαζεο.


Σα θηλεηά ζπζηήκαηα έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ρεηξνθίλεηα ή κέζσ
απηνκαηνπνίεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο λα πξνζαξκφδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ θαη ζε άιινπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.



Οη εζσηεξηθέο πεξζίδεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο
παξαζχξσλ. Δίλαη πνιχ εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή, αιιά ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ν έιεγρνο
ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ θσηηζκνχ. Γεληθά είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο φζνλ
αθνξά ηε κείσζε ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαζψο ε αθηηλνβνιία
εγθισβίδεηαη κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζε έλαλ εζσηεξηθφ ρψξν.



Οη εμσηεξηθέο πεξζίδεο πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα φηη εκπνδίδνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία
πξηλ ηε δηείζδπζή ηεο ζε έλα εζσηεξηθφ ρψξν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηεινχλ κηα
απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.



Σα ζθίαζηξα είλαη ζρεηηθά δηαδεδνκέλα ζηα δεζηά θιίκαηα. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηνπο
είλαη φηη, εάλ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα, επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο φηαλ
ν ήιηνο είλαη ρακειά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ηελ εκπνδίδνπλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο
κήλεο. Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ηνπο είλαη φηη είλαη θαηάιιεια κφλν γηα παξάζπξα κε
λφηην πξνζαλαηνιηζκφ.



Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θηίξην πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνθεπρζεί ε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ελψ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κηα
αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο

Απνθπγή δηείζδπζεο αέξα
Ζ κείσζε ηεο δηείζδπζεο αέξα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έσο θαη 20% δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζε θιίκαηα φπνπ θπξηαξρεί ε ζέξκαλζε. Σα παξάζπξα θαη νη πφξηεο απνηεινχλ ζπλήζσο
αδχλακα ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαιά. πλεπψο, ζπληζηάηαη κηα δνθηκή
αεξνζηεγαλφηεηαο ψζηε λα εληνπηζηεί θαη λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αλεμέιεγθηε ξνή αέξα ζην
θηίξην. Απαηηείηαη έλα θαιά ειεγρφκελν ζχζηεκα αεξηζκνχ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε πνηφηεηα
ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα.
1.3. ΑΛΛΑ ΜΔΣΡΑ Δ ΚΣΗΡΗΑ
Δδψ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απιά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο:
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πκπεξηθνξά: ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά80 ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη
ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Μπνξνχλ λα δηνξγαλσζνχλ εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο
θαη ελζάξξπλζεο ψζηε λα ππάξμεη ππνζηήξημε απφ ηνπο έλνηθνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη
επίζεο ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ην θαιφ παξάδεηγκα απφ ηε δηνίθεζε θαη ηηο αξρέο πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο εμνηθνλφκεζεο κεηαμχ ησλ ελνίθσλ
θαη ηνπ Ο.Σ.Α. ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα ελζαξξπλζεί ε δξάζε.

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά εκτίκενται ςτο κεφάλαιο 7.
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Παξάδεηγκα:
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1994 θξίζεθε φηη ηα ζρνιεία ζην Ακβνχξγν θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθή ελέξγεηα.
ε κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο κέξνπο ηεο ζπαηαιψκελεο ελέξγεηαο, μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Fifty-Fifty ζε κηα ζεηξά ζρνιείσλ.
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Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο Fifty-Fifty είλαη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ην νπνίν
επηηξέπεη ζηα ζρνιεία λα έρνπλ κεξίδην απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο θαη λεξνχ πνπ
έρνπλ ηα ίδηα επηηχρεη. Σν πελήληα ηηο εθαηφ απφ ηα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο επηζηξέθεηαη ζην ζρνιείν, φπνπ κπνξεί λα επαλεπελδπζεί ζε λέεο ζπζθεπέο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, εμνπιηζκφ, πιηθά θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην
ζρνιείν Blankenese αγφξαζε ειηαθνχο ζπιιέθηεο κε ηα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλφκεζαλ απφ ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηα εγθαηέζηεζαλ νη ίδηνη.


Γηαρείξηζε θηηξίνπ: Μπνξεί λα επηηεπρζεί κεγάιε εμνηθνλφκεζε κε ηελ εθαξκνγή πνιχ απιψλ
κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
φπσο: βεβαησζείηε φηη ε ζέξκαλζε δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ θαη ησλ
δηαθνπψλ, βεβαησζείηε φηη ηα θψηα είλαη ζβεζηά εθηφο ησλ σξψλ εξγαζίαο, ξπζκίζηε ηε
ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο/ςχμεο, ξπζκίζηε ηελ ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζε επαξθή
επίπεδα. ηα απιά θηίξηα, ζα κπνξνχζε λα δηνξηζηεί έλαο ηερληθφο ή έλαο δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο
γηα ηέηνηεο εξγαζίεο. ηα ζχλζεηα θηίξηα, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκβνιή κηαο
εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίαο. πλεπψο, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε αλαλέσζε ή ε ζχζηαζε λέαο
ζχκβαζεο κε κηα αξκφδηα εηαηξεία ζπληήξεζεο, κε θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπληαρζεί ε ζχκβαζε
κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα θίλεηξα κηαο ηέηνηαο εηαηξίαο ζην λα βξεη
απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.



Παξαθνινχζεζε: εθαξκφζηε έλα εκεξήζην/εβδνκαδηαίν/κεληαίν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε θεληξηθά θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη φπνηεο
δπζιεηηνπξγίεο θαη λα ιεθζνχλ άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα. Τπάξρνπλ εηδηθά εξγαιεία θαη ινγηζκηθά
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.



Ζ πξνζαξκνγή θαη ε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ηξέρνπζεο ρξήζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ηδηνθηήηε (ε επαλαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηε ζσζηή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε
βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπληήξεζεο...), δειαδή ε επαλάιεςε ιεηηνπξγηθήο παξαιαβήο ησλ
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ (Retro-commissioning)82. Οη κηθξέο επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε
εμνηθνλφκεζε: ε χπαξμε αληρλεπηή ή ρξνλνδηαθφπηε γηα ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ εμαεξηζκφ, νη
ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα, έλα απιφ αιιά απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
ξχζκηζεο γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ςχμε θαη ηνλ εμαεξηζκφ, θιπ...



πληήξεζε: ε θαιή ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning
– Θέξκαλζεο, Δμαεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ) κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε κε κηθξφ θφζηνο.



Οη πεξηνρέο κε ρεηκεξηλφ θιίκα είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα ηελ ελζσκάησζε ζηξαηεγηθψλ
παζεηηθήο ειηαθήο ζέξκαλζεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηα ζεξκηθά θνξηία. Αληίζεηα, θηίξηα πνπ
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεξηλφ θιίκα απαηηνχλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία ψζηε λα κεησζνχλ ηα ςπθηηθά θνξηία. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλέκνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζηξαηεγηθέο θπζηθνχ αεξηζκνχ
ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ.



Σα ζεξκηθά θέξδε απφ ηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, ηνλ θσηηζκφ θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
ζπλδένληαη άκεζα, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ηνπνζεζία θαζψο θαη κε ηνλ ηχπν θαη ηελ έληαζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αλαπηπρζεί. πλεπψο, ζην αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, ηα

81

Το ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιείται από το ζργο Euronet 50-50 (με τθ ςτιριξθ του προγράμματοσ Ευφυισ Ενζργεια - Ευρϊπθ) που είναι
ςε εξζλιξθ από τον Μάιο του 2009 ζωσ τον Μάιο του 2012. http://www.euronet50-50.eu/index.php/
82
Βιβλίο: Energy Efficiency Guide for Existing Commercial Buildings: The Business Case for Building Owners and Managers που εκδόκθκε
από το ASHRAE.
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πξνβιεπφκελα ζεξκηθά θέξδε απφ απηέο ηηο πεγέο ζα πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ γηα ηνπο
δηάθνξνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε
απνζεθεπηηθά θηίξηα θαη άιινπο ρψξνπο κε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ελνίθσλ θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, απηά ηα ζεξκηθά θέξδε ζα είλαη αζήκαληα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε
θηίξηα γξαθείσλ ή εζηηαηφξηα, ε χπαξμε εληαηηθψλ θαη δηαξθψλ εζσηεξηθψλ ζεξκηθψλ θεξδψλ
κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ HVAC. Σα
ζπζηήκαηα απηά ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηε
δηαζηαζηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ζηε
δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θιηκαηηζκνχ. Ζ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ζε θηίξηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζπληζηάηαη
ηδηαίηεξα σο έλα ελεξγεηαθά απνδνηηθφ κέηξν.


Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ θσηηζκνχ ελφο θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά
δηάθνξνη ρψξνη, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν εξγαζίαο πνπ ζα ιακβάλεη
ρψξα, ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ, απαηηνχληαη
δηαθνξεηηθά ζρέδηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ. Σα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ πςειήο απφδνζεο,
ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ή ελζσκαησκέλσλ αηζζεηήξσλ παξνπζίαο θαη άιισλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, απνηεινχλ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο. Οη δείθηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ
ιακπηήξσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.



Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ επίζεο κηα πηπρή πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί. Οη πην ελεξγνβφξνη
ηχπνη θηηξίσλ είλαη εθείλνη πνπ είλαη ζε ζπλερή ρξήζε, φπσο είλαη ηα λνζνθνκεία. ηα θηίξηα απηά,
ην ηζνδχγην ζέξκαλζεο θαη απνκάθξπλζεο ζεξκφηεηαο (ςχμε) κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά,
ζπγθξηηηθά κε έλα θηίξην γξαθείσλ κε ζπλεζηζκέλν σξάξην εξγαζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε
εηθνζηηεηξάσξε παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ θσηηζκφ, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζα
κεηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε θαη
κπνξεί αθφκε λα δηθαηνινγεί ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Ζ εληαηηθή ρξήζε ελφο
θηηξίνπ απμάλεη ηελ αλάγθε γηα θαιά ειεγρφκελα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ πςειήο απφδνζεο. Οη
ψξεο ρξήζεο κπνξνχλ επίζεο λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζρεδηαζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Αληηζέησο, ηα θηίξηα πνπ πξνβιέπεηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ κε πεξηνξηζκέλν σξάξην ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο ζαθψο ππφςε
ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε.

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέηξα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο,
εθαξκφδνληαη ζπρλά ζε θηίξηα ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (Παξαδείγκαηα: ην θηίξην ηνπ WWF
ζην Zeist ή ην θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οιιαλδίαο ζηε Υάγε). Σν δπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηνλ ελ ιφγσ ηχπν θηηξίνπ θπκαίλεηαη απφ 60-70%.
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2. ΦΧΣΗΜΟ83
2.1. ΦΧΣΗΜΟ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ
Αλάινγα κε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ε πην απνδνηηθή νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά
ιχζε κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα ζε κηα άκεζε αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θαη κηα λέα εγθαηάζηαζε.
ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζα δηαηεξεζνχλ ηα αξρηθά θσηηζηηθά θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ κφλν νη
ιακπηήξεο. ηελ ηειεπηαία, νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνγήο. Ωο
ζπλεπαθφινπζν ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηνλ θσηηζκφ, νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ιάβνπλ
ππφςε ηε κείσζε ησλ αλαγθψλ ςχμεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνπο
ιακπηήξεο.
Άκεζε αληηθαηάζηαζε
Αξρηθφο
ιακπηήξαο

Λακπηήξαο
85
ππξαθηψζεσο

Φσηεηλή
απφδνζε84

11-19 lm/W

Πξνηεηλφκελνο ιακπηήξαο

Φσηεηλή απφδνζε

πκπαγήο ιακπηήξαο
θζνξηζκνχ (CFL)

30-65 lm/W

LED

35-80 lm/W

Λακπηήξαο αινγφλνπ

15-30 lm/W

Παξάδεηγκα: ππνινγίζηε ην πνζό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκήζεθε από ηελ αληηθαηάζηαζε
ελόο ιακπηήξα ππξαθηώζεωο 60W ε θωηεηλή ξνή ηνπ νπνίνπ είλαη 900 Lumen κε ιακπηήξα CFL, LED
ή αινγόλνπ. Ωο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζεωξνύληαη νη κέζεο ηηκέο ηωλ ηππηθώλ ηηκώλ πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί ζηνλ παξαπάλω πίλαθα. Τν δηάγξακκα θαηαλνκήο θωηεηλόηεηαο ηνπ θάζε ιακπηήξα
ζεωξείηαη όηη είλαη θαηάιιειν γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ κειεηάηαη .
Λακπηήξαο
ππξαθηψζεσο

Λακπηήξαο
αινγφλνπ

CFL

LED

Φσηεηλή απφδνζε

15

22,5

47,5

57,5

Φσηεηλή ξνή (lm)

900

900

900

900

Ηζρχο (W) =
Καηαλάισζε
ελέξγεηαο αλά ψξα
(kWh)

60

40

18,9

15,6

-

-33,3%

-68,5%

-74%

Δμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο (%)

83

Θ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Greenlight περιζχει ευρφτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον φωτιςμό http://www.eugreenlight.org/index.htm. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ φωτιςμοφ και τισ πολιτικζσ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ
διατίκενται ςτο ζγγραφο "Lights Labour's Lost: Policies for Energy-Efficient Lighting" www.iea.org/textbase/nppdf/free/2006/light2006.pdf
84
Ζχει ςυμπεριλθφκεί μόνο θ φωτεινι απόδοςθ κακϊσ αυτι είναι θ παράμετροσ θ οποία επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ του λαμπτιρα. Ωςτόςο, αυτι θ παράμετροσ δεν είναι θ μοναδικι που πρζπει να λθφκεί υπόψθ κατά τθν επιλογι λαμπτιρα.
Άλλα χαρακτθριςτικά όπωσ είναι θ κερμοκραςία χρϊματοσ, ο χρωματικόσ δείκτθσ απόδοςθσ, θ ιςχφσ ι ο τφποσ του φωτιςτικοφ είναι
κακοριςτικισ ςθμαςίασ κατά τθν επιλογι του καταλλθλότερου λαμπτιρα.
85
Ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2005/32/EΚ για τον Οικολογικό ςχεδιαςμό προϊόντων που καταναλϊνουν ενζργεια,
ςτισ 18 Μαρτίου 2008, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τον κανονιςμό 244/2009 ςχετικά με τουσ μθ κατευκυντικοφσ λαμπτιρεσ οικιακισ
χριςθσ, οι οποίοι κα αντικαταςτιςουν τουσ αναποτελεςματικοφσ λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ με πιο αποτελεςματικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ
κατά τθν χρονικι περίοδο 2009 ζωσ 2012. Από τον Σεπτζμβριο του 2009, οι λαμπτιρεσ που θ ζξοδοσ φωτόσ τουσ ιςοδυναμεί με
διαφανείσ ςυμβατικοφσ λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ 100W και άνω κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον κατθγορίασ C (βελτιωμζνοι λαμπτιρεσ
πυρακτϊςεωσ με τεχνολογία αλογόνου αντί των ςυμβατικϊν λαμπτιρων πυρακτϊςεωσ). Ζωσ το τζλοσ του 2012, κα ακολουκιςουν και οι
άλλεσ βακμίδεσ θλεκτρικισ ιςχφοσ και κα πρζπει επίςθσ να ανζλκουν τουλάχιςτον ςτθν κατθγορία C. Οι πιο διαδεδομζνοι λαμπτιρεσ των
60W κα παραμείνουν διακζςιμοι ζωσ τον Σεπτζμβριο του 2011 και οι λαμπτιρεσ των 40 και των 25W ζωσ τον Σεπτζμβριο του 2012.
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Νέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ
86

Πξνηεηλφκελνο ιακπηήξαο

Φσηεηλή απφδνζε

Γηακέηξνπ 26 mm (T8) γξακκηθφο ιακπηήξαο
θζνξηζκνχ

77-100 lm/W

πκπαγήο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ (CFL)

45-87 lm/W

Πνιχ ρακειήο ηάζεο ιακπηήξαο αινγφλνπ
βνιθξακίνπ

12-22 lm/W

LED

35-80 lm/W

Γηακέηξνπ 26 mm (T8) γξακκηθφο ιακπηήξαο
θζνξηζκνχ

77-100 lm/W

πκπαγήο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ

45-87 lm/W

Λακπηήξαο επαγσγήο

71 lm/W

Λακπηήξαο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ

65-120 lm/W

Τςειήο πίεζεο ιακπηήξαο λαηξίνπ «ιεπθνχ
λαηξίνπ»

57-76 lm/W

Γηακέηξνπ 26 mm (T8) γξακκηθφο ιακπηήξαο
θζνξηζκνχ

77-100 lm/W

Γεπηεξεχσλ 60-79
π.ρ. εξγαζηήξηα

Λακπηήξαο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ

65-120 lm/W

Κνηλφο ιακπηήξαο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο

65-150 lm/W

CRI

πνπ απαηηείηαη

Πνιχ ζεκαληηθφο 90-100
π.ρ. γθαιεξί ηέρλεο,
εξγαζίεο αθξηβείαο

εκαληηθφο 80-89
π.ρ. γξαθεία, ζρνιεία

Οη CFL (Compact Fluorescent Lamps - πκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ) έρνπλ πξνζειθχζεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαζψο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια ζηηο ήδε ππάξρνπζεο
εγθαηαζηάζεηο. Δμαηηίαο ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε πδξάξγπξν, νη ιακπηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ
απαηηνχλ κηα θαιά ζρεδηαζκέλε αλαθχθισζε.
Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ είλαη ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
θσηηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε έλα εμσηεξηθφ ζήκα (ρεηξνθίλεηε επαθή, αλίρλεπζε παξνπζίαο,
ρξνλνδηαθφπηεο, ζηάζκε θσηηζκνχ). Δλεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνηεινχλ:





Οη ηνπηθνί δηαθφπηεο έλαπζεο
Ο έιεγρνο παξνπζίαο
Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο
Ζ ζχδεπμε θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ87
Σα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θσηηζκφ. ε θηίξηα γξαθείσλ, ε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ κπνξεί λα κεησζεί θαηά 30% έσο 50%. Ζ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο88
κπνξεί ζπρλά λα επηηεπρζεί ζε 2-3 έηε.
2.2. ΦΧΣΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
89

2.2.1.Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο LED

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ιακπηήξσλ αινγφλνπ απφ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξνπο
θαη αλζεθηηθφηεξνπο ιακπηήξεο LED πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. ηελ αγνξά δηαηίζεληαη παθέηα LED, έηζη ψζηε ε αληηθαηάζηαζε ησλ
86

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI): κυμαίνεται από 0 ζωσ 100 και εκφράηει το βακμό πιςτότθτασ ςτθν απόδοςθ των πραγματικϊν
χρωμάτων. Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ, τόςο μικρότερθ είναι θ χρωματικι απόκλιςθ ι θ ςτρζβλωςθ που
λαμβάνει χϊρα.
87
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο βιβλίο «Daylight in Buildings» το οποίο εκδόκθκε από το International Energy Agency Task 21 Daylight in
Buildings. Διατίκεται ςτο http://www.iea-shc.org/task21/source_book.html
Κακοριςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με ςυςτιματα ελζγχου φωτιςμοφ ςφηευξθσ τεχνθτοφ/φυςικοφ φωτιςμοφ με ζνα παράδειγμα
από τθν Κωνςταντινοφπολθ, S. Onaygil. Building and Environment 38 (2003) 973-977.
88
Εκτόσ από τον χρόνο αποπλθρωμισ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το Εςωτερικό Επιτόκιο (Internal Interest Rate -IRR).
89
LED (Light Emission Diode)- λαμπτιρεσ διόδων φωτοεκπομπισ
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ιακπηήξσλ αινγφλνπ απφ ιακπηήξεο LED λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επθνιία. Μηα ζπζηνηρία
LED απνηειείηαη απφ πνιιέο κνλάδεο LED. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ θσηεηλψλ
ζεκαηνδνηψλ είλαη:
a. Σν θσο πνπ εθπέκπεηαη είλαη θσηεηλφηεξν, θαζηζηψληαο ηνπο ζεκαηνδφηεο πεξηζζφηεξν
νξαηνχο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο.
b. Ζ δηάξθεηα δσήο ελφο ιακπηήξα LED είλαη 100,000 ψξεο, δειαδή 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ
ηνπο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο.
c. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 50% ζε ζρέζε κε ηνπο ιακπηήξεο
ππξαθηψζεσο.
90

2.2.2.Γεκόζηνο θσηηζκόο

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνλ δεκφζην θσηηζκφ παξνπζηάδεη έλα πςειφ δπλακηθφ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ ιακπηήξσλ κε άιινπο πην απνδνηηθνχο, φπσο
ιακπηήξεο ρακειήο πίεζεο, πςειήο πίεζεο ή LED. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ηηκέο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
Άκεζε αληηθαηάζηαζε
Αξρηθφο
ιακπηήξαο

Φσηεηλή απφδνζε

Τςειήο πίεζεο
ιακπηήξαο
πδξαξγχξνπ

32-60 lm/W

Πξνηεηλφκελνο ιακπηήξαο

Φσηεηλή απφδνζε

Κνηλφο ιακπηήξαο λαηξίνπ πςειήο
πίεζεο

65-150 lm/W

Λακπηήξαο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ

62-120 lm/W

LED

65-100 lm/W

Νέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ
CRI πνπ απαηηείηαη

Κάησ ησλ 60

Άλσ ησλ 60

Πξνηεηλφκελνο ιακπηήξαο

Φσηεηλή απφδνζε

Υακειήο πίεζεο ιακπηήξαο
λαηξίνπ

100-200 lm/W

Κνηλφο ιακπηήξαο λαηξίνπ
πςειήο πίεζεο

65-150 lm/W

LED

65-100 lm/W

Ζ αιιαγή ιακπηήξσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Ωζηφζν, θάπνηεο βειηηψζεηο, φπσο ε ρξήζε πην απνδνηηθνχ ζηξαγγαιηζηηθνχ πελίνπ ή
θαηάιιεισλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ελδείθλπληαη επίζεο γηα ηελ απνθπγή πεξίζζεηαο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο.
Καηά ηελ επηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο
παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε θσηεηλή απφδνζε θαζψο θαη άιιεο παξάκεηξνη
φπσο ν δείθηεο CRI, ε δηάξθεηα, ε ξχζκηζε ή ν θχθινο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ απαηηείηαη πςειφο
δείθηεο CRI ζε έλα έξγν δεκφζηνπ θσηηζκνχ, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο LED. Ζ ηερλνινγία
απηή απνηειεί θαηάιιειε ιχζε γηα λα επηηεπρζεί έλα θαιά ηζνξξνπεκέλν ηζνδχγην CRI έλαληη ηεο
θσηεηλήο απφδνζεο. Δάλ ν δείθηεο CRI δελ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
εγθαηάζηαζε, άιιεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ θαηαιιειφηεξεο.
Γηα ηνπο ιακπηήξεο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο, φπσο είλαη νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη HID (High
Intensity Discharge - εθθέλσζε πςειήο έληαζεο), απαηηείηαη κηα ζπζθεπή, ε νπνία ζα παξέρεη ηελ
θαηάιιειε ηάζε γηα ηε δεκηνπξγία εθθέλσζεο θαη ζα ξπζκίδεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα κφιηο επηηεπρζεί ε
εθθέλσζε. Σα ζηξαγγαιηζηηθά πελία επίζεο αληηζηαζκίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο θαη ηνπ
ξεχκαηνο. Καζψο ηα ειεθηξνληθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία δελ ρξεζηκνπνηνχλ πελία θαη
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα αληίζηνηρα
καγλεηηθά. Οη ζπζθεπέο απηέο επηηξέπνπλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο έληαζεο ηεο ηζρύο θαη ηνπ
θσηηζκνύ ησλ ιακπηήξσλ. Ζ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα
90

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτο www.eu-greenlight.org και ςτο
υποςτιριξθ του προγράμματοσ «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»)

www.e-streetlight.com (ευρωπαϊκό ζργο με τθν

144

91

ειεθηξνληθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 7% . Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία LED δελ
κεηψλεη κφλν ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αιιά επηηξέπεη επίζεο ηελ αθξηβή ξχζκηζε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο.
Οη ειεθηξνληθνί θσηνδηαθόπηεο κπνξνχλ επίζεο λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γηα ηνλ δεκφζην θσηηζκφ κε ηε κείσζε ηνπ λπρηεξηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο (ελεξγνπνίεζε
πην αξγά θαη απελεξγνπνίεζε πην λσξίο).
Σα ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ
ζε εμσηεξηθέο παξακέηξνπο φπσο είλαη ε θπθινθνξηαθή ππθλφηεηα, ην επίπεδν θπζηθνχ θσηηζκνχ, ηα
νδηθά έξγα, ηα αηπρήκαηα ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αθφκε θη εάλ έλα ζχζηεκα ηειεδηαρείξηζεο δελ
κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θσηηζκνχ, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ή
λα αληρλεχζεη αλσκαιίεο. Σα ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ραιαζκέλσλ ιακπηήξσλ θαη ηελ αλαθνξά ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο. Σα έμνδα
ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ εάλ ιεθζεί ππφςε ε ελαπνκείλνπζα δηάξθεηα δσήο ιακπηήξσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ίδηαο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο. Σέινο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα ηειεδηαρείξηζεο,
ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ιακπηήξα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
αίηεκα αληηθαηάζηαζεο βάζεη εγγχεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ακεξφιεπησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξντφλησλ
θαη πξνκεζεπηψλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο.
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Ρρόγραμμα E-street www.e-streetlight.com. Με τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»
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3. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΑΝΖ92/ΦΤΞΖ93 ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη νξηζκέλα ελεξγεηαθά απνδνηηθά κέηξα γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο,
ςχμεο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο GreenBuilding, www.eu-greenbuilding.org.
Να ζεκεησζεί φηη, φηαλ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο εξγαζίεο αλαθαίληζεο, ηα κέηξα ζα πξέπεη
λα ζρεδηάδνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά, δειαδή πξώηα κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα
ςχμε/ζέξκαλζε/ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ηεο ζεξκνκφλσζεο, ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο, ηνπ θπζηθνχ
θσηηζκνχ, ηνπ απνδνηηθνχ θσηηζκνχ, θιπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κειέηε ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ηξφπνπ γηα
ηελ
παξαγσγή ηεο ππφινηπεο ζέξκαλζεο/ςχμεο/ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ζσζηά
δηαζηαζηνινγεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.
3.1. ΖΛΗΑΚΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ94
Ζ ειηαθή ζεξκηθή ηερλνινγία απνθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαζψο κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη εμ νινθιήξνπ ηα νξπθηά θαχζηκα. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γηα νηθηαθή θαη εκπνξηθή ρξήζε, γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ, γηα
βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο κε ρξήζε ζεξκφηεηαο θαη γηα ηελ ειηαθή ςχμε. Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ
παξάγεηαη απφ κηα ειηαθή ζεξκηθή εγθαηάζηαζε δηαθπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε ηνπνζεζία ζηελ νπνία
βξίζθεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ησλ ειηαθψλ
ζπιιεθηψλ.
Ωο απφδνζε ησλ ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπιιεθηψλ λνείηαη ην πνζνζηφ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ
κεηαηξέπεηαη ζε ρξήζηκε ελέξγεηα. Μπνξεί λα ππνινγηζηεί φηαλ είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ηεο κέζεο
ζεξκνθξαζίαο (Taverage), ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο (Tenvironment) θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (I).
Οη ζπληειεζηέο a0 θαη a1 εμαξηψληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαζνξίδνληαη απφ εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα.
I είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή.

  a0  a1

T

average

 Tenvironment 
I

ε κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, φζν κηθξφηεξε είλαη ε κέζε ζεξκνθξαζία
εηζφδνπ/εμφδνπ, ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ζπγθαηαιέγνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (πηζίλεο) ή εγθαηαζηάζεηο κε ρακειή ηηκή
ειηαθήο θάιπςεο (solar fraction) (30-40%). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν (kWh/m2) είλαη ηφζν πςειή πνπ ε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειηαθήο
εγθαηάζηαζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Οη κειεηεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη γηα κηα δεδνκέλε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (kWh/m2) ζα κεηψλεηαη φζν
απμάλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε. Καζψο ζηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηεο ζπλνιηθήο
εγθαηάζηαζεο ζα απμεζεί, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθά πην απνδνηηθνχ
κεγέζνπο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε ρακειή ειηαθή θάιπςε ζηελ θεξδνθνξία θαη
ηηο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηηο κεγάιεο κνλάδεο, νη εγθαηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΔΔΤ95 γηα ηηο πηζίλεο, ηελ ηειεζέξκαλζε θαη ηελ
96
ηειεςχμε, ηα θαζαξηζηήξηα, ηα πιπληήξηα απηνθηλήησλ θαη ηηο βηνκεραλίεο , κεηαμχ άιισλ.
Σν ΚΚΔξ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα γηα ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο
92

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τεχνικζσ και ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με λζβθτεσ και εγκαταςτάςεισ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.ecoboiler.org/. Το ζργο ζχει χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι – ΓΔ Ενζργειασ και Μεταφορϊν. Τεχνικά και
οικονομικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ θλιακισ κερμικισ ενζργειασ ςε πιςίνεσ διατίκενται ςτο www.solpool.info, το οποίο
ςτθρίηεται από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»..
93
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανανεϊςιμθ κζρμανςθ και ψφξθ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Τεχνολογικισ
Ρλατφόρμασ για τθν Ανανεϊςιμθ Κζρμανςθ και Ψφξθ www.rhc-platform.org
94
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για ςτρατθγικζσ ςχετικά με τθν θλιακι κερμικι ενζργεια διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Τεχνολογικισ Ρλατφόρμασ Θλιακισ Κερμικισ Ενζργειασ www.esttp.org
95
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ ΕΕΥ Θλιακισ Κερμικισ Ενζργειασ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα www.stescos.org – Το ζργο ςτθρίηεται
από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ».
96
«Minimizing greenhouse gas emissions through the application of solar thermal energy in industrial processes» - Hans Schnitzer,
Christoph Brunner, Gernot Gwehenberger – Journal of Cleaner Production 15 (2007) 1271-1286
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ζρεδηαζηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο επηθάλεηαο ζπιιέθηε, παξαδείγκαηνο ράξε κε ηε
κέζνδν f-chart ή ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ εζηηάδεη ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ειηαθψλ ζεξκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php#
3.2. ΛΔΒΖΣΔ ΒΗΟΜΑΕΑ97
Ζ βηψζηκα παξαγφκελε βηνκάδα ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή. Ωζηφζν, ελψ ν απνζεθεπκέλνο
98
άλζξαθαο ζε απηήλ θαζ‘ απηήλ ηε βηνκάδα κπνξεί λα είλαη κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ CO2 , ε θαιιηέξγεηα
θαη ε ζπγθνκηδή (ιηπάζκαηα, ειθπζηήξεο, παξαγσγή θπηνθαξκάθσλ) θαζψο θαη ε επεμεξγαζία κέρξη
ην ηειηθφ θαχζηκν κπνξεί λα θαηαλαιψζνπλ κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο θαη λα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ζεκαληηθέο εθπνκπέο CO2, θαζψο θαη εθπνκπέο N2O. πλεπψο, είλαη απνιχησο
απαξαίηεηε ε ιήςε επαξθψλ κέηξσλ γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε ζπγθνκηδή βηνκάδαο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ελέξγεηαο, γίλεηαη θαηά ηξφπν αεηθφξν (Οδεγία 2009/28/EΚ, Άξζξν 17,
Κξηηήξηα Αεηθνξίαο γηα ηα Βηνθαχζηκα θαη ηα Βηνξεπζηά).
πσο εμεγείηαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ε βηνκάδα ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή
ελέξγεηαο θαη πεγή ελέξγεηαο νπδέηεξνπ ηζνδπγίνπ CO2 εθφζνλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ αεξίσλ CO2
ρξεζηκνπνηείηαη ε πξφηππε πξνζέγγηζε.
Δάλ γηα ηελ απνγξαθή εθπνκπψλ CO2 επηιερζεί ε πξνζέγγηζε ΑΚΕ99, ν ζπληειεζηήο
εθπνκπψλ γηα ηε βηνκάδα ζα είλαη πςειφηεξνο απφ κεδέλ (νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεζνδνινγηψλ
ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνκάδαο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πνιχ ζεκαληηθέο). Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ
νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2009/28/EΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο, ηα βηνθαχζηκα ζεσξνχληαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα αεηθνξίαο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 6 ηνπ Άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο.
Οη ιέβεηεο βηνκάδαο100 δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ 2 kW θαη άλσ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο
αλαθαίληζεο θηηξίνπ, νη ιέβεηεο νξπθηψλ θαπζίκσλ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ιέβεηεο
βηνκάδαο. Ζ εγθαηάζηαζε δηαλνκήο ζεξκφηεηαο θαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα παξακέλνπλ ηα ίδηα κε
απηά ηεο πξνεγνχκελεο εγθαηάζηαζεο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί σζηφζν έλαο απνζεθεπηηθφο ρψξνο
γηα ηε βηνκάδα φπνπ κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ ηα ζπζζσκαηψκαηα ή ηα ξνθαλίδηα μχινπ. Ζ
απφδνζε ηεο θαχζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο βηνκάδαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα απνθεπρζνχλ νη
εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη ιέβεηεο βηνκάδαο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηχπν
βηνκάδαο πξνο ρξήζε.
3.3. ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ
Σν πιενλέθηεκα ησλ ιεβήησλ ζπκπχθλσζεο είλαη φηη κπνξνχλ λα εμάγνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ
ηα αέξηα θαχζεο κέζσ ηεο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε. Ζ απφδνζε
θαπζίκνπ ελφο ιέβεηα ζπκπχθλσζεο κπνξεί λα είλαη 12% πςειφηεξε απφ απηή ελφο ζπκβαηηθνχ
ιέβεηα. Ζ ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζαεξίνπ κεηψλεηαη
θάησ ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ηνπ ελαιιάθηε θαπζαεξίνπ
πξέπεη λα είλαη θάησ ησλ 60 ºC. Καζψο ε δηαδηθαζία ζπκπχθλσζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ επηζηξεθφκελνπ λεξνχ, ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή ζε απηή ηελ παξάκεηξν, έηζη
ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ζα είλαη αξθεηά ρακειή θαηά ηελ άθημε ηνπ λεξνχ ζηνλ ελαιιάθηε. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη, νη ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο ράλνπλ ηα
πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο ιεβήησλ.
ηαλ έλαο ζπκβαηηθφο ιέβεηαο αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ ιέβεηα ζπκπχθλσζεο, ε ππφινηπε
εγθαηάζηαζε δηαλνκήο ζεξκφηεηαο δελ ζα ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. ζνλ αθνξά ηελ ηηκή ελφο
ιέβεηα ζπκπχθλσζεο, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε απηή ελφο ζπκβαηηθνχ ιέβεηα.
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Εγκατάςταςθ Βιομάηασ διατίκενται ςτο www.biohousing.eu.com – Το ζργο ςτθρίηεται από το
πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ». Θ ιςτοςελίδα του ζργου παρζχει ζνα εργαλείο για τθ ςφγκριςθ του κόςτουσ βιομάηασ και
ορυκτϊν καυςίμων. Επιπλζον διατίκεται ζνασ κατάλογοσ προϊόντων για τθ χριςθ τθσ βιομάηασ. Δείτε επίςθσ www.aebiom.org
98
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι εκπομπζσ CO2 μπορεί να αντικαταςτακοφν από τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου, ο οποίοσ αποτελεί ζναν
πιο γενικό όρο που δεν αναφζρεται μόνο ςτο CO2 αλλά και ςε άλλα αζρια που ςυμβάλλουν ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου
99
ΑΚΗ – Ανάλυςθ Κφκλου Ηωισ
100

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα καφςιμα βιομάηασ, τθν αποκικευςθ και τθ ςυντιρθςθ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του
προγράμματοσ GreenBuilding www.eu-greenbuilding.org
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3.4. ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

101

Ζ ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε είλαη επξέσο γλσζηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο
ηξφπνο παξαγσγήο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο.
Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο απνηεινχληαη απφ δχν ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Σνλ ρεηκψλα, ν
ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν απνξξνθά ηε ζεξκφηεηα απφ ηνλ αέξα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ελαιιάθηε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Σν
θαινθαίξη, ν ξφινο ηνπ θάζε ελαιιάθηε αληηζηξέθεηαη.
Καζψο ε εμσηεξηθή κνλάδα πξέπεη λα κεηαθέξεη ζεξκφηεηα ην θαινθαίξη θαη λα ηελ απνξξνθά
ηνλ ρεηκψλα, ε απφδνζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμσηεξηθή
ζεξκνθξαζία. Σνλ ρεηκψλα/ην θαινθαίξη, φζν ρακειφηεξε/πςειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία απηή ηφζν
ζα κεηψλεηαη ε απφδνζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο.
Καζψο ε απφδνζε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ εζσηεξηθή φζν θαη απφ
ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ζπκθέξεη λα κεησζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
γηα λα απμεζεί ε απφδνζε. Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζην ςπρξφ (εμσηεξηθφ) ηκήκα ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο ζα βειηηψζεη ηνλ θχθιν απφδνζεο. Ζ ίδηα ινγηθή
κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζεξκφ (εμσηεξηθφ) ηκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ.
Μηα πηζαλή ιχζε γηα λα απμεζεί ε ηππηθή ηηκή απφδνζεο είλαη ε ρξήζε ηνπ εδάθνπο ή ησλ
ππφγεησλ πδάησλ σο πεγή ζέξκαλζεο ηνλ ρεηκψλα θαη ςχμεο ην θαινθαίξη. Απηφ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη, ζε νξηζκέλν βάζνο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο δελ
πθίζηαηαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γεληθά, νη ηηκέο COP ή EER102
κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαηά 50%. Οη επνρηαθνί βαζκνί απφδνζεο (SPF103) κπνξνχλ λα βειηησζνχλ
θαηά 25%104 ζε ζρέζε κε έλαλ θχθιν αέξα-λεξνχ. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξίπησζε
απηή ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη 25% ρακειφηεξε απφ φηη ζηελ πεξίπησζε
κηαο ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο αέξα-λεξνχ. Ζ κείσζε απηή είλαη πςειφηεξε απφ φηη ζηελ
πεξίπησζε ελφο θχθινπ αέξα-αέξα, γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα γεληθά δεδνκέλα.
Ζ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο εδάθνπο (GHE) θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο εδάθνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη νη ηνπηθέο θιηκαηηθέο θαη
πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, νη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά GHΔ, ην βάζνο, ε δηάκεηξνο θαη ην δηάθελν ηεο γεψηξεζεο, ε απφζηαζε ζηειέρνπο, ηα
πιηθά θαη ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ, ν ηχπνο πγξνχ, ε ζεξκνθξαζία, ε ηαρχηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ
αγσγνχ, ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηεο πιήξσζεο θαη ηέινο, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φπσο ην ςπθηηθφ
θαη ζεξκηθφ θνξηίν θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο.
Σα ζπζηήκαηα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε
αέξα θαη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε λεξφ. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα
εγθαηαζηαζνχλ γηα ηελ παξνρή «παζεηηθήο» ζέξκαλζεο θαη/ή ςχμεο. Σα ζπζηήκαηα παζεηηθήο
ζέξκαλζεο θαη/ή ςχμεο παξέρνπλ ζέξκαλζε/ςχμε κε ηελ άληιεζε ζεξκνχ/ςπρξνχ λεξνχ ή
αληηςπθηηθνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο ζηελ φιε
δηαδηθαζία.
Παράδεηγκα
* Αο ζπγθξίλνπκε ηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε έλα ζπκβαηηθφ ιέβεηα, έλα ιέβεηα
ζπκπχθλσζεο, κηα αληιία ζεξκφηεηαο θαη κηα αληιία ζεξκφηεηαο κε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο εδάθνπο
γηα ηελ παξαγσγή 1 kWh ηειηθήο ελέξγεηαο.
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτο www.egec.org / www.groundreach.eu – Το ζργο ςτθρίηεται από το Ρρόγραμμα «Ευφυισ
ενζργεια – Ευρϊπθ» / Heating and Cooling With a Heat Pump, Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency www.oee.nrcanrncan.gc.ca / www.groundmed.eu Seventh Research Framework Programme / www.groundhit.eu Sixth Research Framework Programme
102
Οι τιμζσ COP (Coefficient of Performance-Συντελεςτισ απόδοςθσ) και EER (Energy Efficiency Ratio- βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ)
αποτελοφν δείκτεσ απόδοςθσ των αντλιϊν κερμότθτασ.
103
Ορίηεται ςτο 3.8
104
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αρχζσ υπολογιςμοφ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ κερμότθτασ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του
ζργου ThERRA www.therra.info – Το ζργο ςτθρίηεται από το «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ» – Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου Geotrainet www.geotrainet.eu και του ζργου IGEIA www.saunier-associes.com τα οποία
ςτθρίηονται από το «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ».
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Σερλνινγία
πκβαηηθφο
ιέβεηαο (θπζηθφ
αέξην)
Λέβεηαο
ζπκπχθλσζεο
(θπζηθφ αέξην)
Αληιία ζεξκφηεηαο
(ειεθηξηθή
ελέξγεηα)
Αληιία ζεξκφηεηαο
κε ελαιιάθηε
ζεξκφηεηαο
εδάθνπο
(ειεθηξηθή
ελέξγεηα)

Σειηθή
ελέξγεηα
kWh

πληειεζηήο
απόδνζεο105

COP106

πληειεζηήο
πξσηνγελνύο
107
ελέξγεηαο

Πξσηνγελήο
ελέξγεηα
(kWh)

Δμνηθνλόκεζε
πξσηνγελνύο
108
ελέξγεηαο (%)

1

92%

-

1

1.08

-

1

108%

-

1

0.92

-14.,8%

1

-

3

0.25 - 0.5

1.32 - 0.66

+22% to 38.8%

1

-

5

0.25 - 0.5

0.8 - 0.4

-25.9% to 62,9%

3.5. ΖΘ - ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ109
Μία κνλάδα ζπκπαξαγσγήο, γλσζηή θαη σο κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο110
(ΖΘ), είλαη κηα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο, ε νπνία παξάγεη ηαπηφρξνλα ζεξκηθή ελέξγεηα
θαη ειεθηξηθή ή θαη κεραληθή ελέξγεηα απφ έλα θαη κφλν ηχπν θαπζίκνπ.
Γεδνκέλνπ φηη νη κνλάδεο ΖΘ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνπο
θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνθεχγνληαη απψιεηεο ζην δίθηπν θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε
δηαλνκή ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Οη κνλάδεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλεκεκέλεο
παξαγσγήο, ζην νπνίν πνιιέο κηθξέο κνλάδεο παξάγνπλ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο γχξσ
πεξηνρέο.
Ζ ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ςχμεο κέζσ
ςπθηψλ απνξξφθεζεο. (Άιινη ηχπνη ζεξκηθά νδεγνχκελσλ ςπθηψλ είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκνη, παξ‘
φιν πνπ ε παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηή ησλ ςπθηψλ
απνξξφθεζεο). Οη κνλάδεο πνπ ηαπηφρξνλα παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, ζεξκφηεηα θαη ςχμε είλαη γλσζηέο
σο κνλάδεο ηξηπαξαγσγήο111. Μέξνο ησλ κνλάδσλ ηξηπαξαγσγήο πξνζθέξεη απνθφξηηζε ησλ
δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπο δεζηνχο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σα ςπθηηθά θνξηία
κεηαθέξνληαη απφ ηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δίθηπα (θπζηθνχ) αεξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
απμάλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο,
νη νπνίεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο πεξηφδνπο αηρκήο ην θαινθαίξη112
Οη ΖΘ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ζε πνζνζηφ 10-25% πεξίπνπ
ζπγθξηλφκελν κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε μερσξηζηή παξαγσγή
ζεξκφηεηαο. Αληίζηνηρν είλαη θαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.

105

Με βάςθ τθν κατϊτερθ κερμαντικι ιςχφ (LHV)
Ο ςυντελεςτισ αυτόσ είναι ςυνάρτθςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ ι τθσ κερμοκραςίασ εδάφουσ
107
Ο ςυντελεςτισ πρωτογενοφσ ενζργειασ είναι 1 για τα ορυκτά καφςιμα και 0,25-0,5 για τθν θλεκτρικι ενζργεια. Το φάςμα αυτό
αντιπροςωπεφει τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται ςε ζνα κφκλο γαιάνκρακα με απόδοςθ 30% ι ςε ζνα κφκλο ςυνδυαςμοφ με
απόδοςθ 60%. Οι απϊλειεσ μεταφοράσ και διανομισ υπολογίηονται περίπου ςτο 15%.
108
Οι εποχιακζσ επιπτϊςεισ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςε αυτόν τον υπολογιςμό. (-) είναι θ εξοικονόμθςθ και (+) είναι θ ςπατάλθ ςε
ςφγκριςθ με τθν πρϊτθ περίπτωςθ του πίνακα.
109
Το Ρρόγραμμα European GreenBuilding http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/index.htm / www.cogen-challenge.org
110
Οδθγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςτισ 11 Φλεβάρθ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ ενζργειασ
βάςει τθσ ηιτθςθσ για χριςιμθ κερμότθτα ςτθν εςωτερικι αγορά ενζργειασ και τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 92/42/ΕΟΚ
111
www.eu-summerheat.net ζργο υποςτθριηόμενο από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ» – www.polygeneration.org και
ο
www.polysmart.org ζργα χρθματοδοτοφμενο από το 6 Ρρόγραμμα Ρλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
112
Ζργο CAMELIA Concerted Action Multigeneration Energy systems with Locally Integrated Applications www.cnam.fr/hebergement/camelia/
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Σερλνινγία

Δύξνο ηζρύνο

Ζιεθηξηθή
Απνδνηηθόηεηα

Παγθόζκηα (ζπλνιηθή)
απνδνηηθόηεηα

500 kWe - >100
MWe

32 – 45%

65 – 90%

20 kWe -15 MWe

32 – 45%

65 – 90%

Μηθξν-αεξηνζηξφβηινη

30 - 250 kWe

25 – 32%

75 – 85%

Κηλεηήξεο Stirling

1 - 100 kWe

12 – 20%

60 – 80%

1 kWe - 1 MWe

30 – 65%

80 – 90%

Αεξηνζηξφβηινο κε αλάθηεζε
ζεξκφηεηαο
Παιηλδξνκηθφο θηλεηήξαο

Κπςέιεο Καπζίκσλ

Πεγή: COGEN
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Challenge Project – Τπνζηεξίδεηαη από ην πξόγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξώπε»

Οη ΖΘ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε έλαλ παιηλδξνκηθφ θηλεηήξα, ζε κηα θπςέιε θαπζίκνπ ή ζε
έλαλ αεξηνζηξφβηιν / αηκνζηξφβηιν. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή
θαηαλαιψλεηαη ακέζσο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, γηα ηε ζέξκαλζε ρψξνπ ή ζε ςχθηε γηα ηε παξαγσγή
θξχνπ λεξνχ.
Οη κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηζκνχ κπνξνχλ λα παίμνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, νη
πηζίλεο, ηα λνζνθνκεία, θαη νη πνιπθαηνηθίεο κεηαμχ άιισλ. Ωο ζπκπαγή ζπζηήκαηα είλαη απιά ζηελ
εγθαηάζηαζε. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε θηλεηήξεο ή κηθξν-αεξηνζηξφβηινπο.
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κηθξν-ζπκπαξαγσγήο ζα εμαξηεζεί απφ ηα ζεξκηθά
θνξηία. Ζ απνδνηηθφηεηα ζπλδπαζκέλεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 80 θαη
πνιχ πάλσ απφ 90%. πσο θαη ζηελ ειεθηξηθή απνδνηηθφηεηα, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο αλά kW el
εμαξηάηαη απφ ηελ ειεθηξηθή ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο θεθαιαηνπρηθέο
δαπάλεο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα φηαλ ηα ζπζηήκαηα
θζάλνπλ ηελ θιίκαθα ησλ 10 kW el114. Οη απνγξαθέο CO2 ησλ ζπζηεκάησλ κθξνζπκπαξαγσγήο
θπκαίλνληαη ζηα 300-400 g/kWhe.
3.6. ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ ςπθηψλ απνξξφθεζεο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθέο ςπθηηθέο νπζίεο,
έρνπλ κηθξή κείσζε ηεο απφδνζεο ζε κεξηθά θνξηία θαη ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ,
ρακειφ ζφξπβν θαη δνλήζεηο θαη πνιχ ιίγα θηλεηά κέξε.
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www.cogen-challenge.org ζργο υποςτθριηόμενο από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»
Micro cogeneration: towards decentralized energy systems. Martin Pehnt, Martin Cames, Corinna Fischer, Barbara Praetorius, La mbert
Schneider, Katja Schumacher, Jan-Peter Voss – Ed. Springer
114

150

ρήκα 1: Φπθηηθόο θύθινο απνξξόθεζεο

Οη
ςπθηηθέο
νπζίεο
ζηνλ
ςχθηε
απνξξφθεζεο
δελ
είλαη
κεραληθά
ζπκπηεζκέλεο φπσο ζηνπο ζπκβαηηθνχο
ςχθηεο. ε έλα θιεηζηφ θχθισκα, ην ςπθηηθφ
πγξφ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ σο
απνηέιεζκα ηεο ζεξκφηεηαο πνπ αθαηξείηαη
απφ ην θχθισκα γηα λα ςπρζεί, παξάγνληαο
θξχν λεξφ, απνξξνθάηαη απφ έλα ππθλφ
απνξξνθεηηθφ δηάιπκα. Σν παξαγφκελν
δηάιπκα αληιείηαη ζηελ γελλήηξηα ζε κηα
πςειφηεξε πίεζε, φπνπ ν ςπθηηθέο νπζίεο
αηκνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεγή
ζεξκφηεηαο. Ο ςπθηηθφο αηκφο πνπ δηέξρεηαη
ζηε ζπζθεπή ζπκπχθλσζεο
θαη ην
απνξξνθεηηθφ δηάιπκα δηαρσξίδνληαη. ηε
ζπζθεπή ζπκπχθλσζεο, ν ςπθηηθφο αηκφο
ζπκππθλψλεηαη
ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ζσιελνεηδνχο ςπθηηθνχ ζηνηρείνπ. Δλ
ζπλερεία ην ςπθηηθφ πγξφ δηέξρεηαη κέζσ
ελφο ζηνκίνπ ζηνλ αηκνπνηεηή , ελψ ην
επαλαζπκππθλσκέλν
δηάιπκα επηζηξέθεη
ζηνλ απνξξνθεηή γηα λα νινθιεξσζεί ν
θχθινο.
Ζ
(θαηαλάισζε)
ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηε κφλν γηα ηελ
άληιεζε ηνπ αξαηνχ δηαιχκαηνο θαη γηα ηηο
κνλάδεο ειέγρνπ.

Έλαο ςχθηεο απνξξφθεζεο κνλήο βαζκίδαο ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία πεγή ελέξγεηαο 80ºC
θαη έλαλ ζπιιέθηε ελέξγεηαο κε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 30-35ºC. Δπνκέλσο, ε ελέξγεηα κπνξεί λα
παξέρεηαη κέζσ ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ115 ή ηεο ππνιεηπφκελεο ζεξκφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ε ρακειή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν ζπιιέθηεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα είλαη
έλαο πχξγνο ςχμεο λεξνχ, έλαο γεσελαιιάθηεο (γεσζεξκηθή αληιία), κία ιίκλε, έλα πνηάκη…Έλαο
ςχθηεο απνξξφθεζεο δηπιήο βαζκίδαο, πνπ πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ κία πεγή ελέξγεηαο 160 º
C, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο (ηξηπαξαγσγή) πνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζθέξεη απηφ ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη
ζρεδφλ κεδεληθή.
Οη ζπζθεπέο κε θχθινπο απνξξφθεζεο πνπ δηαηίζεληαη απφ 5-10 kW κέρξη εθαηνληάδεο kW
επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ςχμεο ζηνλ βηνκεραληθφ116, ηνλ θηηξηαθφ θαη
ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν θχθινο απνξξφθεζεο κνλήο βαζκίδαο κπνξεί εχθνια λα
εγθαηαζηαζεί ζηα λνηθνθπξηά. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζεξκφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ κία
αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο φπσο είλαη νη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο ή ε βηνκάδα. Ζ απαγσγή
ζεξκφηεηαο απφ ην θχθισκα ζπκπχθλσζεο πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ (απηή
είλαη κηα βαζηθή πηπρή απηνχ ηνπ ηχπνπ εγθαηάζηαζεο). Τπάξρνπλ θάπνηεο ηππηθέο δπλαηφηεηεο γηα
ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, φπσο ε ρξήζε ηεο γηα δεζηφ λεξφ, ε ρξήζε ιίκλεο ή πηζίλαο ή ελφο
ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο εδάθνπο (GHE).
3.7. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (Φ/Β)
Οη θσηνβνιηατθέο κνλάδεο επηηξέπνπλ ηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα
κε ηε ρξήζε ειηαθψλ θπςειψλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί απφ
ζπλερέο ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα. Γεδνκέλνπ φηη ε θχξηα πεγή
ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε ηερλνινγία απηή δελ εθπέκπεη αέξηα CO 2
117
ζηελ αηκφζθαηξα. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο ε δηάξθεηα δσήο ησλ
θσηνβνιηατθώλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 30 ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα δσήο
ησλ θσηνβνιηατθώλ κνλάδσλ, ε δπλαηφηεηα κεηξηαζκνχ αεξίσλ CO2 ζηελ Δπξψπε κπνξεί λα
θηάζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζε 30,7 tCO2/kWp ζηηο εγθαηαζηάζεηο νξνθήο θαη 18,6 tCO2/kWp
ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξφζνςεο. Αλ επηθεληξσζνχκε ζηελ πεξίνδν ηνπ θχθινπ δσήο ηεο κνλάδαο, ν
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www.iea-shc.org/task38/index.html
Δυναμικό τθσ θλιακισ κερμότθτασ ςτισ βιομθχανικζσ διεργαςίεσ - POSHIP (The Potential of Solar Heat in Industrial Processes)
www.aiguasol.com/poship.htm
117
«Compared assessment of selected environmental indicators of photovoltaic electricity in OECD countries» ζκκεςθ του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Ενζργειασ PVPS task 10. www.iea-pvps-task10.org
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δείθηεο απφδνζεο118 (Energy Return Factor - ERF) πνηθίιεη απφ 8,0 κέρξη 15,5 γηα ηε ηνπνζέηεζε Φ/Β
ζπζηεκάησλ ζε νξνθέο θαη απφ 5.5 κέρξη 9.2 γηα Φ/Β εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζφςεηο.
Ζ ελζσκάησζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ έρεη βειηησζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηα θηίξηα δηαηίζεηαη
ζην έγγξαθν «Building integrated photovoltaics. A new design opportunity for architects» ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Πιαηθφξκαο γηα ηα Φ/Β (EU PV Platform) www.eupvplatform.org
3.8. ΓΔΗΚΣΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ, ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ (HVAC) 119
ηφρνο ηνπ ζεκείνπ απηνχ είλαη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε επηινγήο ζπζηεκάησλ HVAC, φρη κφλν
ζχκθσλα κε ηε ζηηγκηαία απφδνζή ηνπο, αιιά θαη ηνλ εηήζην κέζν φξν.
Σα ζπζηήκαηα HVAC είλαη νη ζπζθεπέο απηέο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ
θαη θιηκαηηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο κπνξεί βαζηθά λα ρσξηζηεί ζε δχν (2) νκάδεο. Ο Βαζκφο
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Energy Efficiency Ratio – EER) κεηξά ηελ πνζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πνπ απαηηείηαη απφ κηα κνλάδα θιηκαηηζκνχ, γηα λα παξέρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν ςχμεο ζε θαλνληθέο
ζπλζήθεο. ζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηφζν πην απνδνηηθή ελεξγεηαθά ζα
είλαη ε κνλάδα. ηαλ εμεηάδεηαη νιφθιεξε ε πεξίνδνο ςχμεο, ν ζπληειεζηήο νλνκάδεηαη Δπνρηαθφο
πληειεζηήο Απφδνζεο (Seasonal Performance factor - SPF)

EER 

Pcooling
Pelectric

SPF 

Ecooling
Eelectric

Pcooling: ςπθηηθή ηζρχο (kW)
Pelectric: ειεθηξηθή ηζρχο (kW)
Ecooling: ελεξγεηαθή ςχμε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο πεξηφδνπ (kWh)
Eelectric: θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηα νξηζκέλεο πεξηφδνπ (kWh)
Ο ίδηνο ππνινγηζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο ή/θαη φιν ηνλ
ρξφλν. Ο Βαζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κνλάδαο
θιηκαηηζκνχ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Παξ‘ φια απηά, ν Βαζκφο Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
θάπνηα κνλάδα ζα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή απνδνηηθφηεηα αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηελ
(ελεξγεηαθή) δήηεζε ηνπ θηηξίνπ. Λφγσ ηεο ζπρλήο έλαπζεο/παχζεο θαη ησλ απσιεηψλ, ν Δπνρηαθφο
πληειεζηήο Απφδνζεο (SPF) ζα είλαη απαξαίηεηα κηθξφηεξνο απφ ηνλ Βαζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο
(EER). Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα βειηησζεί δηαζθαιίδνληαο καθξέο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο θαη
ειαρηζηνπνηψληαο ηηο ελαιιαγέο έλαξμεο / ιήμεο ιεηηνπξγίαο.
3.9. ΑΝΑΚΣΖΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ HVAC
Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο (Heat Recovery Ventilator - HRV) απνηειείηαη απφ δχν
ρσξηζηά ζπζηήκαηα. Σν έλα ζπιιέγεη θαη απάγεη ηνλ αέξα απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη ην άιιν
ζεξκαίλεη ηνλ αέξα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ δηαλέκεη ζε φιν ην ρψξν.
ην επίθεληξν ηνπ αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο βξίζθεηαη ε κνλάδα κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο. Σφζν ν απαγφκελνο αέξαο φζν θαη ν αέξαο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξλνχλ κέζα
απφ ηε κνλάδα θαη ε ζεξκφηεηα απφ ηνλ απαγφκελν αέξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζεξκάλεη ην
ξεχκα ηνπ αέξα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Μφλν ε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα
δχν ξεχκαηα αέξα παξακέλνπλ θπζηθά δηαρσξηζκέλα. Σππηθά, έλα ζχζηεκα HRV έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα αλαθηήζεη 70 κέρξη 80 ηηο εθαηφ ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ απαγφκελν αέξα θαη λα ηε κεηαθέξεη ζηνλ
εηζεξρφκελν αέξα. Απηφ κεηψλεη δξακαηηθά ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ
εμσηεξηθνχ αέξα ζε κηα άλεηε ζεξκνθξαζία.
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Δείκτθσ Απόδοςθσ - Energy Return Factor (ERF): ςυντελεςτισ τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ ειςροισ κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ
του ςυςτιματοσ και τθν ετιςια παραγωγι ενζργειασ κατά τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ.
119
Ζργο χαμθλισ ενζργειασ ψυκτικισ και κερμικισ άνεςθσ (ThermCo) – www.thermco.org . Επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ εγγράφου για τισ
εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ
http://ieea.erba.hu/ieea/fileshow.jsp?att_id=3638&place=pa&url=http://AUDITACTrainingPackP_V.pdf&prid=1439 του Ζργου AUDITAC .
Και τα δφο ζργα υποςτθρίηονται από τα πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ».

152

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (BEMS)

3.10.

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ (BΔMS) γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ
φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα ζεξκφηεηαο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ (HVAC). Σν ζχζηεκα απηφ
ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζκηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ, θαη κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα αλαθέξεη ηελ απφδνζε ηεο κνλάδαο. Ζ απφδνζε ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηηξίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεηαη ζηα θηίξηα θαη ηελ άλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ θηηξίσλ. Σα ζπζηήκαηα BEMS γεληθά
απνηεινχληαη απφ:
πζθεπέο ειέγρνπ, αηζζεηήξεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, θσηεηλφηεηα, παξνπζία ...) θαη
ελεξγνπνηεηέο (βαιβίδεο, δηαθφπηεο ...) γηα δηάθνξνπο ηχπνπο παξακέηξσλ.


Έλα θεληξηθφ ζχζηεκα HVAC κε ηνπηθέο ζπζθεπέο ειέγρνπ γηα θάζε ρψξν ή δσκάηην ηνπ
θηηξίνπ (δηαίξεζε ζε δψλεο) θαη ηνλ θεληξηθφ έιέγρν κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή



Έλα θεληξηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ειέγρνπ ζε ρψξνπο ή δσκάηηα



Παξαθνινχζεζε κέζσ ζπζθεπψλ κέηξεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.

χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή εκπεηξία120, ε ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο BEMS κπνξεί λα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.

120

Ευφυζσ ςφςτθμα διαχείριςθσ κτιριακισ ενζργειασ με τθ χριςθ δζςμθσ κανόνων - Intelligent building energy management system using
rule sets. H. Doukas. Building and Environment 42 (2007) 3562-3569
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4. ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ121 ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΤΞΖ122 (ΣΘ)
Ζ Σειεζέξκαλζε ή/θαη ε Σειεςχμε ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε κηα θεληξηθήο κνλάδαο γηα ηελ παξνρή
ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα εμσηεξηθνχο πειάηεο. Ζ ελέξγεηα κπνξεί λα εμάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα ή έλα
ιέβεηα βηνκάδαο, ειηαθνχο ζπιιέθηεο ζεξκφηεηαο, κηα αληιία ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ςχμεο (ζεξκηθά
νδεγνχκελνη ή κεραληθήο ζπκπίεζεο ςχθηεο) ή απφ κηα κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη
ζεξκφηεηαο (ΖΘ). Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηερλνινγηψλ είλαη επίζεο εθηθηφο, ίζσο
θαη απαξαίηεηνο αλάινγα ησλ ηερλνινγηψλ, ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια ηερληθά
ζέκαηα.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ΣΘ αθνξνχλ ηνπο πςεινχο
Δπνρηαθνχο πληειεζηέο Απφδνζεο (SPF) ιφγσ ηεο εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο
ρξήζεο εμνπιηζκνχ πςειήο απφδνζεο, ηεο θαηάιιειεο κφλσζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, θαη ζηελ
απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Γηα παξάδεηγκα ε επνρηαθή απφδνζε (νξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή
πνζφηεηα ηεο παξερφκελεο ζεξκφηεηαο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο)
κπνξεί λα βειηησζεί απφ 0,615 γηα κεκνλσκέλεο αληιίεο ζεξκφηεηαο κέρξη 0,849 γηα αληιίεο
ζεξκφηεηαο γηα ηειεζέξκαλζε. Ζ επνρηαθή απφδνζε ησλ ςπθηψλ απνξξφθεζεο κπνξεί λα βειηησζεί
απφ 0,54 γηα έλαλ κεκνλσκέλν ςχθηε απνξξφθεζεο θαη ιέβεηα κέρξη 0,608 γηα ηνλ ίδην ηχπν
εγθαηάζηαζεο ζε έλα δίθηπν ηειεζέξκαλζεο123. Καζψο θάζε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί θάησ απφ
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, νη ιεπηνκεξείο ηερληθέο κειέηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ απσιεηψλ ζην δίθηπν θαηά ηε δηαλνκή θαη ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ε
ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε βηνκάδα ή ε ειηαθή ελέξγεηα
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2124.
Ζ ΣΘ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηακέλσλ δπλαηνηήησλ
παξαγσγήο (ρξήζε πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο φρη κφλν απφ ηα εξγνζηάζηα, αιιά θαη απφ ειηαθέο
ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνλ ρεηκψλα γηα ζέξκαλζε), κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα
λέεο ζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο.
Απφ επελδπηηθή ζθνπηά, ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα παξαγσγήο (€/kW) πνπ ζα πξέπεη λα
επελδπζεί κεηψλεηαη δξαζηηθά γηα έλα κεγάιεο θιίκαθαο ζχζηεκα ηειεςχμεο ζπγθξηηηθά κε
κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα (έλα γηα θάζε λνηθνθπξηφ). Ζ κείσζε ηεο επέλδπζεο ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ
ηαπηφζεκνπ ζπληειεζηή θαη ηελ απνθπγή πεξηηηψλ επελδχζεσλ. Δθηηκήζεηο απφ Γήκνπο πνπ έρνπλ
εηζάγεη ην ζχζηεκα ηειεςχμεο παξνπζηάδνπλ κείσζε κέρξη θαη 40% ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο
ςπθηηθήο ηζρχνο.
Σα ζπζηήκαηα Σειεζέξκαλζεο πξνζθέξνπλ ζπλέξγεηα κεηαμχ ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο,
ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ θαη ηεο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ CO2, θαζψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
θφκβνο ηεο πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο, ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα ραλφηαλ: γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (CHP) ή γεληθά ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα.
ηελ Σειεςχμε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή
ςχμε απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ςχθηε κεραληθήο ζπκπίεζεο. Οη πεγέο κπνξεί λα είλαη: θπζηθή
ςχμε (απφ λεξφ) αλνηρηήο ζαιάζζεο, ιίκλεο, πνηάκηα ή ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, κεηαηξνπή ηεο
πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο (πιενλάδνπζα βηνκεραληθή ζεξκφηεηα),
ΖΘ, θαχζε απνβιήησλ κε ςχθηεο απνξξφθεζεο ή ελαπνκέλνπζα ςχμε απφ ηελ εθ λένπ
αεξηνπνίεζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΥΦΑ). Σα ζπζηήκαηα ηειεςχμεο κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή θνξηίσλ αηρκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν.

121

Τα δεδομζνα του ζργου SOLARGE περιζχουν καλά παραδείγματα μεγάλων μονάδων θλιακισ τθλεκζρμανςθσ. Οι περιςςότερεσ από
αυτζσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ Δανία και τθ Σουθδία.. http://www.solarge.org/index.php?id=2
122
Το ζργο ECOHEATCOOL www.euroheat.org. Υποςτθρίηεται από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»/Δανικό Συμβοφλιο για τθν
Τθλεκζρμανςθ www.dbdh.dk
123
Τα δεδομζνα αυτά, τα οποία απεικονίηουν τθν πραγματικι λειτουργία των 20 δικτφων τθλεκζρμανςθσ ςτθν Λαπωνία ζχουν εξαχκεί από
το άρκρο: Verification of energy efficiency of district heating and cooling system by simulation considering design and operation
parameters – Y. Shimoda et al. / Building and Environment 43 (2008) 569-577
124
Δεδομζνα ςχετικά με τισ εκπομπζσ CO2 από τθν παραγωγι τθλεκζρμανςθσ είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ
EUROHEAT.
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5. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ125
Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο ζπζθεπέο εμνπιηζκνχ γξαθείσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
επηινγήο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πξντφλησλ.
Μφλν κηα αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη πνηα κέηξα
είλαη εθαξκφζηκα θαη απνδνηηθά. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν
εκπεηξνγλψκνλα κε εκπεηξία ζηηο ΣΠ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο - IT). Σα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ππνδείμεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, κέζσ
αγνξάο ή κίζζσζεο.
Ο θαζνξηζκφο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ΣΠ ζην αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ θνξηίσλ γηα ηα θιηκαηηζηηθά θαη ηα UPS
(Σξνθνδνηηθά Αδηαιείπηνπ Παξνρήο), θαη επνκέλσο, κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε ησλ
επελδχζεσλ αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Δπηπξφζζεηα, ε εθηχπσζε δηπιήο φςεο θαη ε
εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ηεο παξαγσγήο
ραξηηνχ, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ελδερφκελα ζεκαληηθά κέηξα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηηο ΣΠ. ε θάζε πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα,
μεθηλψληαο κε απηά πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο θαη επθνιφηεξε εθαξκνγή .
Βήκα 1: Δπηινγή ελεξγεηαθά απνδνηηθνύ πξντόληνο – Παξαδείγκαηα
Πεξηγξαθή κέηξνπ

Γπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο

Οη επίπεδεο νζφλεο (LCD) νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο νζφλεο
εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα

Πεξίπνπ 50 %

Οη θεληξηθέο πνιπιεηηνπξγηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο μερσξηζηέο
κνλν-ιεηηνπξγηθέο ζπζθεπέο εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη
πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο.

Μέρξη θαη 50 %

Οη θεληξηθνί εθηππσηέο (θαη νη πνιπιεηηνπξγηθέο ζπζθεπέο), νη νπνίνη
αληηθαζηζηνχλ ηνπο πξνζσπηθνχο εθηππσηέο εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα, φηαλ είλαη
θαιά δηαζηαζηνινγεκέλνη γηα ηελ εθαξκνγή

Μέρξη θαη 50 %

Βήκα 2: Δπηινγή ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ ζπζθεπώλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξντόληνο –
παξαδείγκαηα
Πεξηγξαθή κέηξνπ

Γπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο

Ζ ζσζηή δηαζηαζηνιφγεζε ζπζθεπψλ γηα ηελ ξεαιηζηηθή εθαξκνγή απνηειεί ηνλ
θαηαιιειφηεξν ζπληειεζηή/παξάγνληα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.

Με
πνζνηηθνπνηεκέλν

Ζ ρξήζε θξηηεξίσλ Energy-Star σο ειάρηζην θξηηήξην ζηε δηαθήξπμε ζα
απνηξέςεη ηελ αγνξά αλαπνηειεζκαηηθψλ ζπζθεπψλ.

0 – 30 %
ζπγθξηηηθά κε ηα
ζπκβαηηθά
πξντφληα

Βεβαησζείηε φηη ε δηαρείξηζε ηζρχνο απνηειεί κέξνο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζηε δηαθήξπμε θαη φηη ζα ξπζκηζηεί θαηάιιεια θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ζπζθεπψλ

Μέρξη θαη 30 %

125

Το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα GreenBuilding http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/index.htm , http://www.eu-energystar.org/ και
το Ρρόγραμμα Efficient Electrical End-Use Equipment International Energy Agency www.iea-4e.org
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ Γραφειακοφ Εξοπλιςμοφ διατίκενται ςτο http://www.pro-ee.eu/
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Βήκα 3: Έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηζρύνο θαη δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ρξήζηε – Παξαδείγκαηα
Πεξηγξαθή κέηξνπ

Γπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο

Ζ δηαρείξηζε ηζρχνο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο

Μέρξη θαη 30 %

Ζ ιεηηνπξγία «πξνθχιαμεο νζφλεο» (screen saver) δελ εμνηθνλνκεί ελέξγεηα θαη
ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα γξήγνξε εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
αλακνλήο (stand-by/sleep mode)

Μέρξη θαη 30 %

Ζ ρξήζε ελφο δηαθφπηε κε πνιιά θαλάιηα κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ θαηαλάισζε
ηζρχνο ζε θαηάζηαζε εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα έλα ζχλνιν εμνπιηζκνχ γξαθείνπ ηηο
βξαδηλέο ψξεο θαη ηηο ψξεο απνπζίαο
Ζ απελεξγνπνίεζε ησλ νζνλψλ θαη ησλ εθηππσηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
δηαιεηκκάησλ θαη ζπζθέςεσλ κεηψλεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο ιεηηνπξγίαο
αλακνλήο

Μέρξη θαη 20 %

Μέρξη θαη 15 %
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Σν πηζηνπνηεηηθφ ENERGY STAR , πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθφ εμνπιηζκφ
γξαθείνπ, θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ απφ απινχο ζαξσηέο (scanners) κέρξη ηνπο
επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο. Οη απαηηήζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα λα ιάβεη έλα πξντφλ ηε ζρεηηθή
πηζηνπνίεζε δηαηίζεληαη ζην www.eu-energystar.org. Τπάξρεη επίζεο δηαζέζηκν έλα εξγαιείν
ζχγθξηζεο πξντφλησλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ηνλ απνδνηηθφηεξν ελεξγεηαθά
εμνπιηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο νζφλεο, ε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θπκαίλεηαη απφ 12W κέρξη 50W. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηψλεηαη κέρξη ~75%.
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτο www.eu-energystar.org
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ ΕΚ 106/2008, οι κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ κα πρζπει να κακορίηουν τισ απαιτιςεισ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ εξίςου αυςτθρά με τισ Κοινζσ Ρροδιαγραφζσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν αξία ίςθ με ι
μεγαλφτερθ από τα κατϊτατα όρια που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ.
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6. ΒΗΟΑΔΡΗΟ127
Σν βηναέξην είλαη έλα θπζηθφ ππνπξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ
απνβιήησλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή απφ ηα ιχκαηα.. Παξάγεηαη θαηά ηε δηάζπαζε ηνπ
νξγαληθνχ ηκήκαηνο ησλ απνβιήησλ.
Σν βηναέξην πεξηέρεη νπζηαζηηθά κεζάλην (CH4), ην νπνίν είλαη έλα εμαηξεηηθά εχθιεθην αέξην. Ωο εθ
ηνχηνπ, ην βηναέξην είλαη κηα πνιχηηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλαλ
αεξηνζηξφβηιν ή κία παιηλδξνκηθή κεραλή, σο ζπκπιεξσκαηηθφ ή βαζηθφ θαχζηκν γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, σο αέξην θαιήο πνηφηεηαο ζε αγσγνχο θαη θαχζηκν νρεκάησλ, ή
αθφκα σο παξνρή ζεξκφηεηαο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηα ζεξκνθήπηα θαη άιιεο δηάθνξεο
βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη ιήςεο βηναεξίνπ είλαη απφ ηνπο ρψξνπο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ ηα ιχκαηα.
Δπηπιένλ, ην κεζάλην απνηειεί αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ζηελ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε είλαη 21 θνξέο πςειφηεξε απφ απηή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2).
πλεπψο, ε αλάθηεζε βηναεξίνπ απνηειεί έγθπξε επηινγή πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ
128
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ .
6.1. ΑΝΑΚΣΖΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
129
(ΥΤΣΑ)
Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζηνπο ΥΤΣΑ130 κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα,
φπσο ξχπαλζε πδάησλ, δπζάξεζηεο νζκέο, θαχζε ή/θαη έθξεμε, αζθπμία, θζνξά ηεο βιάζηεζεο, θαη
εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.
Σν αέξην ζηνπο ΥΤΣΑ131 παξάγεηαη ππφ αεξφβηεο αιιά θαη ππφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο. Οη
αεξφβηεο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη ακέζσο κεηά ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ιφγσ ηνπ παγηδεπκέλνπ
αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Σν αξρηθφ αεξφβην ζηάδην είλαη βξαρχβην θαη παξάγεη έλα αέξην πνπ απνηειείηαη
θπξίσο απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Καζψο ην νμπγφλν κεηψλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ιακβάλεη ρψξα
κία καθξάο δηάξθεηαο απνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ππφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο, παξάγνληαο
έηζη έλα αέξην πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο, ην νπνίν ηππηθά απνηειείηαη απφ 55% κεζάλην θαη 45%
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ίρλε κηαο ζεηξάο πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC). Ζ πεξηζζφηεξε
πνζφηεηα CH4 θαη CO2 παξάγεηαηη εληφο 20 εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
Οη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ CH4, θαη
εθηηκάηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ην 8% ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ CH4 ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ
Οδεγία 1999/31/ΔΔ ζην Παξάξηεκα Η αλαθέξεη φηη «Σα αέξηα πνπ παξάγνληαη ζε ρψξνπο ηαθήο
απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ δέρνληαη βηναπνδνκήζηκα
απφβιεηα θαη ην αέξην ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη επεμεξγαζία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη. Δάλ ηα αέξηα πνπ
ζπιιέγνληαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα θαίγνληαη».
6.2. ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΑΠΟ ΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΑΠΟΜΔΗΝΑΝΣΑ ΤΓΑΣΑ
Μία άιιε δπλαηφηεηα παξαγσγήο βηναεξίνπ είλαη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο αληηδξαζηήξα
αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ζε κηα εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Σα ιχκαηα κεηαθέξνληαη ζηε
κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, φπνπ ε νξγαληθή χιε απνκαθξχλεηαη απφ ηα ιχκαηα. Ζ νξγαληθή χιε
απηή απνζπληίζεηαη ζε κηα δεμακελή ρψλεπζεο φπνπ ην βηναέξην παξάγεηαη κέζσ κηαο αλαεξφβηαο
δηαδηθαζίαο. Πεξίπνπ ην 40% κε 60% ηεο νξγαληθήο χιεο κεηαηξέπεηαη ζε βηναέξην κε πεξηεθηηθφηεηα
127

Κάποια παραδείγματα ζργων βιοαερίου είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/bioenergy_anaerobic_en.htm
128
Βλ. Κεφάλαια 2 και 3, Μζροσ ΛΛ του παρόντοσ οδθγοφ.
129
Μελζτθ για το ενεργειακό δυναμικό βιοαερίου που παράγεται από χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ αςτικϊν αποβλιτων ςτθ Νότια Λςπανία,
Montserrat Zamorano, Jorge Ignacio Pérez Pérez, Ignacio Aguilar Pavés, Ángel Ramos Ridao. Αναςκόπθςθ Ανανεϊςιμθσ και Αειφόρου
Ενζργειασ Renewable and Sustainable Energy Review 11 (2007) 909-922 //Οι επιπτϊςεισ των ΧΥΤΑ και τθσ λιπαςματοποίθςθσ ςτισ
εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου – Μια αναςκόπθςθ X.F. Lou , J. Nair. Bioresource Technology 100 (2009) 3792-3798 // International Energy
Agency Bioenergy – Task 37 Energy from Biogas and landfill gas. www.iea-biogas.net
130

Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ μπορεί να μθν ανταποκρίνονται για χϊρεσ όπου οι ΧΥΤΑ ζχουν απαγορευτεί.

131

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο ζγγραφο «Feasibility study sustainable emission reduction at the existing landfills Kragge» και ςτθ
«Γενικι ζκκεςθ Wieringermeer ςτθν Ολλανδία: Processes in the waste body and overview enhancing technical measures» διακζςιμα
διαδικτυακά ςτο: http://www.duurzaamstorten.nl/webfiles/DuurzaamStortenNL/files/R00001_Final_generic_report.pdf
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ζε κεζάλην πεξίπνπ 50% κε 70% . Ζ δεμακελή ρψλεπζεο κπνξεί επίζεο λα ηξνθνδνηείηαη απφ
θπηηθά ή δσηθά απφβιεηα. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, φπσο θαη
ζε κεγάιεο δεκνηηθέο ππνδνκέο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ.
Οη ζχγρξνλεο κνλάδεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ γηα ηε κείσζε ησλ νζκψλ ζην ειάρηζην. Οη
κνλάδεο βηναεξίνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα
έγθξηζε απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ γηα ρξήζε ηνπ βην-ιηπάζκαηνο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα.

132

Joan Carles Bruno et al. Integration of absorption cooling systems into micro gas turbine trigeneration systems using biogas: Case study
of a sewage treatment plant. Applied Energy 86 (2009) 837-847
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7. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 133
134

Ζ αγνξά Πξάζηλεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηα Ννηθνθπξηά θαη ηηο
Δηαηξίεο, (φπσο εμεγείηαη ζην Μέξνο Η, Κεθάιαην 8.4, ζεκείν 3) είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηηο
εηαηξίεο ψζηε λα επελδχζνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαζαξήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ Γήκνη έρνπλ αγνξάζεη Πξάζηλε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα
απφ κνλάδεο παξαγσγήο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα δεκνηηθή επηρείξεζε.
Οη Οδεγίεο 1992/75/ΔΟΚ θαη 2002/31/ΔΚ ππνρξεψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα
γλσξίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ. Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο είλαη: ηα ςπγεία, νη θαηαςχθηεο θαη ζπλδπαζκνί ηνπο, ηα πιπληήξηα ξνχρσλ,
ηα ζηεγλσηήξηα θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο, ηα πιπληήξηα πηάησλ, νη θνχξλνη, νη ζεξκαληήξεο λεξνχ θαη νη
ζεξκνζίθσλεο, νη πεγέο θσηηζκνχ θαη νη ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ. πληζηάηαη ηδηαίηεξα ε επηινγή
ζπζθεπψλ κε εηηθέηα A+ ή A++.
Ο ζπλδπαζκφο αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηεο εθαξκνγήο άκεζσλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ζηα ζπίηηα (δελ πεξηιακβάλεηαη ε αλαθαίληζε) κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο κέρξη θαη 15% κεηά ην δεχηεξν έηνο135.
Καηαλάισζε κεγάισλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αλά
ηύπν

Πεγή: Βάζε δεδνκέλσλ Odyssée - www.odyssee-indicators.org

Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απνηειεί έλαλ ηζρπξφ ηξφπν κείσζεο ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε δνπιεηά θαη ζην ζπίηη. Μηα επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ 2006 απέδεημε φηη ε
136
ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζπίηη κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε . Ζ κειέηε
απηή αθνινχζεζε κηα πνζνηηθή αλάιπζε κε έλα δηαδξαζηηθφ δηαδηθηπαθφ «ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο», ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζε ελλέα θαηνηθίεο. Σα θχξηα επξήκαηα ήηαλ:


Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε κείσζε 9% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο

133

Ρλθροφορίεσ για τθ Διαχείριςθ τθσ Ηιτθςθσ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα International Energy Agency Demand Side Management
www.ieadsm.org
Θ ιςτοςελίδα Topten παρζχει μια ςυλλογι των καλφτερων ςυςκευϊν από ενεργειακι άποψθ www.topten.info (ζργο που
χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ»)
134
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο άρκρο «Green electricity - making a different» από PriceWaterhouseCoopers
http://www.pwc.ch/de/dyn_output.html?content.cdid=14918&content.vcname=publikations_seite&collectionpageid=619&backLink=http
%3A%2F%2Fwww.pwc.ch%2Fde%2Funsere_dienstleistungen%2Fwirtschaftsberatung%2Fpublikationen.html
135
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτο www.econhome.net. Τα ζργα υποςτθρίηονται από το πρόγραμμα ««Ευφυισ ενζργεια –
Ευρϊπθ»»
136
Αποτελεςματικότθτα ενόσ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν ενεργειακισ κατανάλωςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε κατοικίεσ , το
οποίο βαςίηεται ςε δεδομζνα παρακολοφκθςθσ - Tsuyoshi Ueno *, Fuminori Sano, Osamu Saeki, Kiichiro Tsuji - Applied Energy 83 (2006)
166–183
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Οη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο θακπχιεο εκεξήζηνπ θνξηίνπ θαη ηηο θακπχιεο δηάξθεηαο θνξηίνπ γηα
θάζε ζπζθεπή, πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, θαλέξσζε πνηθίινπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ησλ
κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο κείσζε (ηεο θαηαλάισζεο) ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη θαιχηεξν
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ.



Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο επεξέαζε φρη κφλν ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ησλ ζπζθεπψλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ νζφλε απεηθφληζεο, αιιά θαη άιιεο
νηθηαθέο ζπζθεπέο.

Έρνπλ αλαπηπρζεί ή βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα καζεηέο137
πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηδαζθαιία θαιψλ πξαθηηθψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνηείλνπλ ηε
ζπκπεξίιεςε πξνηχπσλ ζεηηθήο ελέξγεηαο ζηε δηδαθηέα χιε κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο
καζεηέο γηα ηα νθέιε ηεο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο δελ
εζηηάδνπλ κφλν ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζθεπηηθφ είλαη λα
κεηαθεξζεί ε ηδέα ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη.
Παξάδεηγκα: εκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζε
έλα δηαγσληζκφ πνιηηψλ κπνξεί θαλείο λα δεη ζην Πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα – Δπξψπε» (IEE)
Energy Neighborhood http://www.energyneighbourhoods.eu/gb/
138

Ζ πδξνδφηεζε απνηειεί επίζεο έλα πεδίν ζην νπνίν ν Γήκνο κπνξεί ελεξγά λα κεηψζεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο δχν νκάδσλ κέηξσλ:
Απηά πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο παξνρήο
λεξνχ. πλήζε κέηξα είλαη ε κείσζε ησλ δηαξξνψλ, ν έιεγρνο ησλ αληιηψλ κε ελαιιάθηεο
ζπρλφηεηαο ή ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ.


Λφγσ ηεο ιεηςπδξίαο, θάπνηεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ αθαιάησζε. Καζψο ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί ζεκαληηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο, ε ρξήζε
ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηηο νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί
ζρεηηθή πξφνδνο, απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ιάβεη
ππφςε.
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα ςτα ςχολεία διατίκενται ςτο www.pees-project.eu . Το ζργο
ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυισ ενζργεια – Ευρϊπθ». Μια επιςτθμονικι ζρευνα για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα ςτα
ςχολεία ζχει διεξαχκεί ςτθν Ελλάδα. Τα αποτελζςματα διατίκενται ςτο άρκρο: Effective education for energy efficiency - Nikolaos
Zografakis, Angeliki N. Menegaki, Konstantinos P.Tsagarakis. Εκδόκθκε ςτο Energy Policy 36 (2008) 3226-3232.
138
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα ΓΔ Ρεριβάλλοντοσ
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm#studies
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8. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 139 ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΔΗ
θνπφο ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ είλαη ε δηεμαγσγή κηαο αλάιπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ
ζηα θηίξηα ή ζε δηεξγαζίεο πνπ επηηξέπεί ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν είλαη απνδνηηθή ε ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πξνηείλεη δηνξζσηηθά κέηξα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο κε ρακειή
ελεξγεηαθή απφδνζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε θαη ηα δεδνκέλα απφδνζεο, ζπιιέγνληαη κέζσ εξεπλψλ, κεηξήζεσλ ή ινγαξηαζκψλ
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηα νπνία παξέρνληαη απφ εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη παξφρνπο ή κε ηε
ρξήζε επίζεκνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο. Καζψο ε κέηξεζε θαη ε απφθηεζε δεδνκέλσλ απνηεινχλ
ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα έξγα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο κεηξήζεηο
δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα IPMVP www.evo-world.org. Μφιηο ηα δεδνκέλα ζπιιερζνχλ θαη
αλαιπζνχλ, είλαη πηζαλφ λα πξνηαζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ/ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηέρνπλ:


Πξνζδηνξηζκφο θαη πνζνηηθνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο



Πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο



Πνζνηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.



Έλα ζρέδην/πξφγξακκα εθαξκνγήο κέηξσλ

Ο ελεξγεηαθφο έιεγρνο είλαη ην πξψην βήκα πξηλ ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην
είδνο ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Αλεμάξηεηα απφ
ηα κέηξα, έλαο ελεξγεηαθφο έιεγρνο κπνξεί λα απνθαιχςεη θαθέο πξαθηηθέο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο.
Απφ άπνςε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ε παξνπζίαζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη
ηεο πξνφδνπ επεξεάδεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηπιένλ εμνηθνλφκεζε, θαη
πνπ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.
Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο (δει. programmatic carbon
crediting), ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε εμνηθνλφκεζεο ή παξαγσγήο ελέξγεηαο
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Μάιηζηα, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο
ηξάπεδαο ή ηνπ ηακείνπ πνπ ζα παξέρεη ηε ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ, φηαλ έλα έξγν βαζίδεηαη ζε έλα
πξφγξακκα ΔΔΤ, ε ζχκβαζε ζα πξέπεη ζαθψο λα νξίδεη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο
(ζέξκαλζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα ή θαη ηα δχν), ηηο πξνζεζκίεο πιεξσκήο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο/εμνηθνλφκεζεο επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο θαη ηα ηερληθά γξαθεία λα ειέγμνπλ ηελ
αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ θαη λα εθαξκφζνπλ δηνξζσηηθά κέηξα ζε πεξίπησζε κε αλακελφκελσλ
απνθιίζεσλ.

139

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα GreenBuilding
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/pdf%20greenbuilding/GBP%20Audit%20Guidelines%20final.pdf
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9. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΣΟΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
9.1.

Ζιεθηξηθνί θηλεηήξεο140 θαη ζπζηήκαηα ξύζκηζεο ζηξνθώλ θηλεηήξσλ (VSD)

Σα ειεθηξνθίλεηα ζπζηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 65% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη
απφ ηε βηνκεραλία ηεο ΔΔ. εκαληηθφ πνζνζηφ ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη απφ ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο ζηηο
πφιεηο. Δπηπιένλ, ηέηνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηίξηα γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο, ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ ή ζε εγθαηαζηάζεηο ςχμεο θαη ζέξκαλζεο κεηαμχ άιισλ.
Σν θεθάιαην απηφ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηθψλ
θηλεηήξσλ.
Ζ επηζήκαλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο Καηαζθεπαζηέο δηαηίζεηαη γηα ηνπο
ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο. Ζ επηζήκαλζε απηή πξνηείλεη 3 επίπεδα (θιάζεηο) απφδνζεο: EFF1, EFF2, θαη EFF3.
πληζηάηαη ε ρξήζε ησλ πην απνδνηηθψλ θηλεηήξσλ νη νπνίνη θέξνπλ ηελ εηηθέηα EFF1. Ζ εθηίκεζε απφδνζεο
δχν θηλεηήξσλ κε εηηθέηεο EFF1 θαη EFF3 κε ηαπηφζεκε ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ
2% θαη 7%.
ηαλ έλαο θηλεηήξαο έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε νλνκαζηηθή ηζρχ απφ ην θνξηίν πνπ νδεγεί, ν
θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ππφ κεξηθφ θνξηίν. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα κεηψλεηαη. πρλά
επηιέγνληαη θηλεηήξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ρακειφ θνξηίν θαη είλαη ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνη γηα ηε δνπιεηά
πνπ επηηεινχλ. Καηά γεληθφ θαλφλα, νη θηλεηήξεο πνπ είλαη ππνδηαζηαζηνινγεκέλνη θαη νδεγνχλ κεγάιν θνξηίν
έρνπλ κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα κέλνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο κε απνηέιεζκα λα
ππάξρεη απψιεηα ζηελ παξαγσγή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θηλεηήξεο πνπ είλαη ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνη θαη
νδεγνχλ ειαθξχ θνξηίν έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε θαη πξνθαινχλ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.
Ζ ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηλεηήξα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο (VSD) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν έιεγρν δηαδηθαζίαο, θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Δληνχηνηο, ην VSD κπνξεί λα παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο ε παξαγσγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ
παξεκβνιψλ (EMI), ηελ εηζαγσγή αξκνληθψλ ξεχµαηνο, θαη ηελ πηζαλή κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ
ρξφλνπ δσήο ησλ παιηψλ θηλεηήξσλ. Σν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα
VSD ζηνπο ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 35%141 ζηηο αληιίεο θαη αλεκηζηήξεο θαη 15% ζηνπο
ζπκπηεζηέο αέξα, ζηνπο ζπκπηεζηέο ςχμεο θαη ζηηο κεηαθνξηθέο κεραλέο.
9.2.

Σν Πξόηππν Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο EN 16001

Σν Δπξσπατθφ πξφηππν γηα ηα πζηήκαηα Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο - EN 16001 – είλαη έλα εξγαιείν γηα φινπο
ηνπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κε ζπζηεκαηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν. Σν πξφηππν απηφ είλαη ζπκβαηφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κε άιια
πξφηππα φπσο ην ISO 14001. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηα κεγέζε νξγαληζκψλ
θαη βηνκεραληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ θηηξίσλ.
Σν πξφηππν δελ νξίδεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο. θνπφ έρεη λα βνεζήζεη ηηο
εηαηξίεο/επηρεηξήζεηο λα νξγαλψζνπλ ηε δηαδηθαζία ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Σν
πξφηππν απηφ αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ Plan-Do-Check-Act (PDCA) .
9.3.

142

Έγγξαθν Αλαθνξάο Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ (BREF)

ζηνλ Σνκέα ηεο βηνκεραλίαο

Σν
έγγξαθν αλαθνξάο (BREF) βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ (BATs) ζθνπφ έρεη ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηηο εμειίμεηο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ
17, παξάγξαθνο 2143 ηεο Οδεγίαο IPPC 2008/1/ΔΚ. Σα έγγξαθα απηά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο ηεο ΔΔ, ηηο ηερληθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα
απηφ, ηηο ηζρχνπζεο εθπνκπέο θαη ηα επίπεδα θαηαλάισζεο, ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ΒΑΣs, ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο (ΒΑΣs) θαζψο θαη νξηζκέλεο αλαδπφκελεο ηερληθέο.

140

Ρρόγραμμα Motor Challenge – Ευρωπαϊκι Επιτροπι http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/index.htm και ζργο Electric Motor
System Task του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ενζργειασ http://www.motorsystems.org/
141
Από τθν ζκκεςθ: VSDs for electric motor systems. Τα δεδομζνα αυτά ζχουν εκτιμθκεί για τον τομζα τθσ βιομθχανίασ. Θ ζκκεςθ διατίκεται ςτο
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/index.htm
142
Το Ζγγραφο Αναφοράσ Βζλτιςτων Διακζςιμων Τεχνικϊν BREF είναι διακζςιμο ςτο: ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/ENE_Adopted_02-2009.pdf
143
«Η Επιτροπή μπορεί να οργανώςει μια ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεςα ςτα Κράτη Μζλη και τισ ενδιαφερόμενεσ βιομηχανίεσ ςχετικά με τισ
βζλτιςτεσ διαθζςιμεσ τεχνικζσ, τισ ςυναφείσ παρακολουθήςεισ και εξελίξεισ ςε αυτζσ.»
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ I. Βαζηθά ηνηρεία αλαδηαηύπσζεο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ


Καηάξγεζε ηνπ νξίνπ ησλ 1000 m2 γηα ηελ αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ: απαηηνχληαη ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα πθηζηάκελα θηίξηα πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε (25%
ηεο θηηξηαθήο επηθάλεηαο ή αμίαο)



Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απαηηνχληαη γηα ηερληθά ζπζηήκαηα
(κεγάιε
εγθαηάζηαζε εμαεξηζκνχ, θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, θσηηζκφο, ςχμε, δεζηφ λεξφ) ηφζν ζηελ πεξίπησζε λέσλ
θηηξίσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ



Οη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα πξέπεη επίζεο λα θαζνξηζηνχλ / δηακνξθσζνχλ γηα
ηελ αλαθαίληζε θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ (ζηέγε, ηείρνο, θηι) ζην βαζκό πνπ απηό είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη
νηθνλνκηθά εθηθηό



Έλα κεζνδνινγηθό πιαίζην ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βέιηηζησλ απφ πιεπξάο
θφζηνπο ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011.



Σν βέιηηζην απφ πιεπξάο θφζηνπο επίπεδν ζεκαίλεη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θχθινπ δσήο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ, ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ, ησλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ, ησλ θεξδψλ απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα θαη ηνπ θφζηνπο ηειηθήο
δηάζεζεο)



Ζ κεζνδνινγία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα Κξάηε Μέιε λα θαζνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπο



ε πεξίπησζε δηαθνξάο >15 % κεηαμχ ηνπ βέιηηζηνπ απφ πιεπξάο θφζηνπο επηπέδνπ θαη ηνπ ηζρχνληνο
εζληθνχ πξνηχπνπ, ηα Μέιε Κξάηε ζα πξέπεη λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηε δηαθνξά ή λα ζρεδηάζνπλ κέηξα
γηα ηε κείσζή ηνπ.



Καιχηεξε νξαηφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο: ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ δείθηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηηο δηαθεκίζεηο· ζπζηάζεηο γηα ηνλ
ηξφπν βειηίσζεο ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απφδνζεο, κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ην πνπ
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο



Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα φια ηα λέα θηίξηα/λέεο θηηξηαθέο κνλάδεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε
ελνηθίαζεο/πψιεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ/θηηξηαθψλ κνλάδσλ



Οη δεκφζηεο αξρέο πνπ θαηαιακβάλνπλ ρψξν γξαθείνπ > 500m² ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ην
πηζηνπνηεηηθφ (κεηψλεηαη ζε > 250m² κεηά απφ 5 ρξφληα)



Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα δηακνξθψζεη εζεινληηθή θνηλή πηζηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηελ Δλεξγεηαθή απόδνζε γηα ηα κε - νηθηαθά θηίξηα κέρξη ην 2011



Καζηέξσζε απφ ηα Κξάηε κέιε κηαο ηαθηηθήο επηζεώξεζεο ησλ πξνζηηψλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην
ζχζηεκα ζέξκαλζεο (> 20kW) θαη ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (> 12kW)



Δθζέζεηο επηζεψξεζεο πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ θάζε επηζεψξεζε (πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο) θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ελνηθηαζηή



Σα πηζηνπνηεηηθά θαη νη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ αλεμάξηεηνπο θαη εηδηθεπκέλνπο ή / θαη
δηαπηζηεπκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο



Σα θξάηε κέιε (πξέπεη) λα δεκηνπξγήζνπλ αλεμάξηεην ζύζηεκα ειέγρνπ κε ηπραίν έιεγρν ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθζέζεσλ επηζεψξεζεο



Σα θξάηε κέιε (πξέπεη) λα ζεζπίζνπλ θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο



Απαίηεζε λα εμεηαζηνχλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα γηα ηα λέα θηίξηα (φπσο ΑΠΔ, ηειεζέξκαλζε θαη ηειεςχμε,
ΖΘ ....)



ια ηα λέα θηίξηα ζηελ ΔΔ απφ ηνλ Γεθέκβξε 2020 (2018 γηα ηα δεκφζηα θηίξηα) ζα πξέπεη λα απνηεινχλ
θηίρηα ζτεδόλ κεδεληθής ελεργεηαθής θαηαλάιωζες



ε ζτεδόλ κεδεληθή ή ποιύ κηθρή πνζφηεηα ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη ζε έλα πνιχ
ζεκαληηθφ βαζκφ λα θαιχπηεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
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Ζ ιήςε κέηξσλ απφ ηα Κξάηε Μέιε, φπσο ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ, γηα ηελ ηφλσζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ
θηηξίσλ πνπ έρνπλ αλαθαηληζηεί ζε ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηίξηα



Ζ αλαδηαηχπσζε ηεο Οδεγίαο ππνγξακκίδεη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ ΔΔ



Σα Κξάηε κέιε πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαηαιφγνπο ησλ εζληθψλ (νηθνλνκηθψλ) κέηξσλ κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ
2011



Σα Κξάηε κέιε (πξέπεη) λα ιάβνπλ ππφςε ηα βέιηηζηα απφ πιεπξάο θφζηνπο επίπεδα ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ζηηο απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: Γαπάλεο θαη Δθπνκπέο νξηζκέλσλ Σερλνινγηώλ
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Πεγή: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY
ACTION PLAN. Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power
Generation, Heating and Transport. European Commission. http://setis.ec.europa.eu/

165

European Commission
EUR 24360 EN– Joint Research Centre – Institute for Energy
Title: Guidebook "How to develop a Sustainable Energy Action Plan (Seap)"
Author(s): Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2010 –148 pp. – 21 × 29,7 cm
EUR – Scientific and Technical Research series – ISSN 1018-5593
ISBN 978-92-79-15782-0
DOI 10.2790/20638
Πεξίιεςε
θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ λα επηηχρνπλ
ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ππνγξάθνληαο ην χκθσλν, θαη εηδηθφηεξα λα πξνεηνηκάζνπλ εληφο ελφο
έηνπο απφ ηελ επίζεκε πξνζρψξεζή ηνπο κηα Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο (ΑΔΑ) θαη έλα ρέδην Γξάζεο
Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ)
Ζ ΑΔΑ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΓΑΔ, θαζψο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε
πιεξνθφξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηηο εθπνκπέο CO2 εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο ηνπηθήο αξρήο,
θαη θαηά ζπλέπεηα βνεζάεη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ. Οη κειινληηθέο απνγξαθέο ζα επηηξέςνπλ
λα πξνζδηνξηζηεί εάλ νη δξάζεηο εμαζθαιίδνπλ επαξθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη αλ απαηηνχληαη
πεξαηηέξσ δξάζεηο.
Ο παξψλ νδεγφο παξέρεη ιεπηνκεξείο, βήκα πξνο βήκα, πξνηάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή
δέζκεπζε σο ηελ εθαξκνγή. Υσξίδεηαη ζε 3 κέξε:


Σν Μέξνο I αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ΓΑΔ θαη θαιχπηεη δεηήκαηα
ζηξαηεγηθήο.



Σν Μέξνο II πξνζθέξεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθπφλεζεο ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ
Αλαθνξάο.



Σν Μέξνο III είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνλ Ο.Σ.Α. ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεηο.

Ο νδεγφο παξέρεη κηα επέιηθηε αιιά ζπγθεθξηκέλε δέζκε βαζηθψλ αξρψλ θαη πξνηάζεσλ. Ζ επειημία
επηηξέπεη ζηνπο Ο.Σ.Α. λα αλαπηχμνπλ έλα ΓΑΔ κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο,
επηηξέπνληαο ζηνπο ήδε εκπιεθφκελνπο ζηελ ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή δξάζε λα κεηάζρνπλ ζην χκθσλν
ησλ Γεκάξρσλ, ελψ παξάιιεια ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ ηηο ήδε ηζρχνπζεο πξνζεγγίζεηο κε φζν ην
δπλαηφ ιηγφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο.
θνπφο ηνπ εγγξάθνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο ζπκκεηέρνληεο (πφιεηο/δήκνπο/πεξηθέξεηεο) λα
μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζθέξεη ζηνπο Ο.Σ.Α. κε ζρεηηθή
εκπεηξία απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ,
θαη εάλ είλαη δπλαηφλ, θάπνηεο θαηλνηφκεο θαη λέεο ηδέεο γηα ην πσο λα πξνρσξήζνπλ.
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Πώο ζα απνθηήζεηε ηηο εθδόζεηο ηεο ΔΔ
Οη εθδφζεηο ηεο Τπεξεζίαο Δθδφζεσλ δηαηίζεληαη απφ ην EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu), φπνπ
κπνξείηε λα δψζεηε ηελ παξαγγειία ζαο ζην γξαθείν πσιήζεσλ ηεο επηινγήο ζαο.
Ζ Τπεξεζία Δθδφζεσλ έρεη έλα παγθφζκην δίθηπν πσιήζεσλ. Μπνξείηε λα απνθηήζεηε ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηνπο, ζηέιλνληαο έλα θαμ ζηνλ αξηζκφ (352) 29 29-42758.
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LD-NA-24360-EN-C

Ζ απνζηνιή ηνπ ΚΚΔξ είλαη λα παξέρεη πειαηνθεληξηθή επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζηήξημε γηα ηε
ράξαμε, ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Ωο ππεξεζία
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην ΚΚΔξ ιεηηνπξγεί σο θέληξν αλαθνξάο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία γηα ηελ Έλσζε. Κνληά ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, εμππεξεηεί ην θνηλφ ζπκθέξνλ
ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ είλαη αλεμάξηεην απφ εηδηθά ζπκθέξνληα, ηδησηηθά ή εζληθά.
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