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• ΕΣΕΚ

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ,
αντιστοιχούν σε ποσοστό 38% βελτίωση της Ενεργειακής
Απόδοσης έως το 2030.

Κλιματικοί και Ενεργειακοί Στόχοι
Τομείς ενδιαφέροντος
Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής
Διακυβέρνηση

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας (ΤΚΕ)

16.1-16.5Mtoe , (≥38%)
ΤΚΕ2030<ΤΚΕ2017

• FiT to 55%
H πρόσφατη συμφωνία για μείωση κατά τουλάχιστον 55% των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο το
2030 σε σχέση με το 1990 καθιστά επιτακτική την υιοθέτηση νέων
πιο φιλόδοξων στόχων τόσο αναφορικά με τη μεγαλύτερη διείσδυση
ΑΠΕ, όσο και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους
τους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας.
• Energy Efficiency First principle “Ενεργειακή Απόδοση
Πρώτα”
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί βασική οριζόντια
προτεραιότητα, είναι ο πρώτος άξονας πάνω στον οποίο οφείλουν να
σχεδιάζονται όλες οι ενεργειακές πολιτικές.
Τα οφέλη από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας καλύπτουν το
σύνολο των τομέων τελικής κατανάλωσης, όπως η μείωση εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση του ενεργειακού κόστους, η
βελτίωση των συνθηκών άνεσης στα κτίρια,, η αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Κτιριακό δυναμικό

η χώρα μας διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό χαμηλής
ενεργειακής απόδοσης,
η υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι
κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της
ενεργειακής μετάβασης. Ειδικότερα τα κτίρια των δημόσιων
φορέων ταυτόχρονα με τον υποδειγματικό ρόλο του δημόσιου
τομέα.
Η θεματολογία του σημερινού διαδικτυακού συνεδρίου,
καθίσταται επίκαιρη και εύστοχη.

Μηχανισμοί χρηματοδότησης - Προκλήσεις
Οι προκλήσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη μεγιστοποίηση της
αναμενόμενης μόχλευσης, την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων
κρατικών
πόρων,
την
υιοθέτηση
καινοτόμων
εργαλείων
χρηματοδότησης και την πιο ενεργή κινητοποίηση του εγχώριου
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Αξιοποίηση Συνεργειών
όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων.
Προτεραιότητα έχει δοθεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση των
διαθέσιμων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία προβλέπονται
να διατεθούν στον άξονα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού
αποθέματος της χώρας και της χωροταξικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

• Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία
αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την
επίτευξη των φιλόδοξων ενεργειακών και κλιματικών
στόχων
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων
κτιρίων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και
συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα
γενικότερα, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά μέτρα
πολιτικής της επόμενης περιόδου
ανταγωνιστικές
διαδικασίες
επίτευξης
εξοικονόμησης ενέργειας αποδοτικότερες σε όρους
κόστους-αποτελέσματος παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους
κλάδους, όπως είναι ο τριτογενής και ο βιομηχανικός
τομέας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας...

