
Πξνυπνζέζεηο επηηάρπλζεο ησλ έξγσλ 

εμνηθνλφκεζεο κε ηελ εκπεηξία /ηερληθή 

ππνζηήξημε ηνπ ΚΑΠΔ 
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ει. 1 



Ε.Ε: ΚΛΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΟΧΟΙ 

- ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

 Δλζάξξπλζε ηδησηηθψλ 
επελδχζεσλ ζε λένπο 
αγσγνχο, δίθηπα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη ηερλνινγίεο 
ρακειψλ εθπνκπψλ 
άλζξαθα. 

 

 

 Μεηαηόπιζη ηηρ 
δαπάνηρ από ηιρ πηγέρ 
καςζίμων  ζηιρ 
ηεσνολογίερ σαμηλών 
εκπομπών διοξειδίος 
ηος άνθπακα. 

Δ.1.: ηφρνο ηνπ 2020 θαη κέρξη 

ην 2030 

 

Σελ. 2 



Αποηέλεζμα ζηπαηηγικήρ ζηην 

Ε.Ε. 

Δ.2.: Ρπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ 

Δ.1.: πλνιηθέο εθπνκπέο CO2 

Σελ. 3 

 Σελ πεξίνδν 1990-2016 
κεηψζεθαλ νη εθπνκπέο 
αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαηά 
23%, ελψ ηαπηφρξνλα 
απμήζεθε ε νηθνλνκία 
ηεο ΔΔ θαηά 53%. 

 

Πηγή: Η κε αξηζκ. 14113/17 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 



Ελλάδα – ηόσοι –Πεπιβάλλον 

 

 ΓΔΑ 2014: 

Μείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ην 2020 

ζηα18,4 Mtoe απφ 

22,1 ην 2007  

 

Δ.4.: Μεηαβνιή ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 

2005 - 2015   

Σελ. 4 



ΣΟΜΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

 Κηηξηαθφο Σνκέαο 

 Βηνκεραλία 

 Μεηαθνξέο 

 Λνηπέο Τπνδνκέο ΟΣΑ 
(Οδουωτισμός, Αληιηνζηάζηα, θιπ) 
 

• Οδοθωηιζμόρ: 2ορ θαηά ζεηξά, κεηά ηα 
αληιηνζηάζηα, κεγαιχηεξνο καηαναλωηήρ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο Γήκνπο. 

 

• ημανηική δςναηόηηηα εξοικονόμηζηρ 
ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ιφγσ ησλ 
ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 
εηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θσηηζκνχ. 

   

Δ.1.: Καηαλάισζε Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηνπο ΟΣΑ 

Σελ. 5 

Πηγή: ηνηρεία απφ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ 23 ρεδίσλ Γξάζεο Αεηθφξνπ 

Δλέξγεηαο Γήκσλ 

(http://www.eumayors.eu) κε ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ 1.800.000.  

  

http://www.eumayors.eu/


Οδοθωηιζμόρ ζηην Ελλάδα 
 Έιιεηςε εζληθήο /πεξηθεξεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ζην θσηηζκφ δεκνζίσλ 
ρψξσλ. 

 Οδηθφο θσηηζκφο ρσξίο ζσζηή κειέηε 
θαη ζρεδίαζε. 

 Μηθξή ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν 
13201/2015. 

 Υακειή δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηψλ 
θσηηζκνχ.  

 Τπεξθσηηζκέλεο νδνί. 

 εκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ 
πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο πξνκήζεηαο 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ ηηκψλ 
ησλ ηηκνινγίσλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

 Γπζθνιία αμηνιηνιφγεζεο θαη ιήςεο 
απφθαζεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 
ζηα ζέκαηα νδνθσηηζκνχ.  

 Κνηλσληθή αληίιεςε γηα θσηηζκφ– 
επεκεξία – πνιηηηζκφο.  

 

Σελ. 6 

Πηγή: www.shutterstock.com 
 

  

http://www.shutterstock.com/


Ο πόλορ ηος ΚΑΠΕ ζηον 

ηομέα ηος οδοθωηιζμού 

 Δλζαξξχλεη θαη πξνσζεί δξάζεηο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  

 ρεδηάδεη, παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 πλεξγάδεηαη κε  εκπιεθφκελνπο γηα ηε 
ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε φια 
ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

 ρεδηάδεη θαη αλαπηχζζεη εξγαιεία πνπ 
βνεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

 Παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη 
ζπκβάιιεη κε δξάζεηο εθπαίδεπζεο ζηελ 
ελεκέξσζε ζεκάησλ νδνθσηηζκνχ 

 πκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 
θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ ζηελ  Διιεληθή 
λνκνζεζία  

 

Σελ. 7 



Ππογπάμμαηα 

Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ με 

ηη ζςμβολή ηος ΚΑΠΕ  
 Δθαξκνγή δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο νδνθσηηζκνχ ησλ 

ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ (Καηάζηαζε: Δλεξγφ), 

πλεξγαζία κε ΣΠ&Γ. 

 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο 

ππνδνκήο ησλ ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ, κέζσ 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ κε εθαξκνγή 

ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ. πλεξγαζία κε ΣΠ&Γ. 

 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε 

αληιηνζηάζηα χδξεπζεο & άξδεπζεο (Καηάζηαζε: 

Γηακφξθσζε πξφηαζεο). 

 

Σελ. 8 



Βνεζεηηθά Δξγαιεία 

Πξνγξάκκαηνο 

 Οδεγφο Μειεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 
ζε εγθαηαζηάζεηο νδνθσηηζκνχ ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ. 

 Τπνινγηζηηθφ Φχιιν Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο Οδνθσηηζκνχ. 

 Τπφδεηγκα Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο. 

 Τπφδεηγκα ηεχρνπο δηαθήξπμεο. 

 

Λογισμικό υπολογισμού 

δεικτών αξιολόγησης   

Σελ. 9 

   Οδηγός Προγράμματος 



Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε νδνθσηηζκνχ ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ»                         

εμπειρικές εκτιμήσεις και συμπεράσματα 

μελέτες 

Από  περίπου 

60 δήμους 

και 

περιφέρειες 

τρόποι  

χρηματοδότησης: 

Δάνειο,  

ΣΔΙΤ, 

ΣΕΑ,  

Αυτοχρηματο

δότηση  

 

Σελ

. 

10 



Υπάρχουσα κατάσταση συμβατικών 
φωτιστικών  

 Συνολική καταναλωτική Ισχύς 

Οδοφωτισμού Α΄ και Βαθμού ΟΤΑ:                         

335 ΜW                                                                              

 (μέση καταναλωτική ισχύς  30 W/κάτοικο 

χ 11.000.000 κάτοικοι=335 ΜW )                                                                             

 Ετήσια Κατανάλωση 335 ΜW x 11 ώρες x 

365 μέρες/χρόνο= 1.345.000 ΜWh/έτος                                                 

 Ετήσιο κόστος  1.345.000 ΜWh/έτος χ 165 

Ε / ΜWh =   222.000.000 Ευρώ/έτος                                                                                      

που αντιστοιχεί σε   

 20 ευρώ ανά κάτοικο/έτος                                                                                                  

 

Σελ. 11 



Προτεινόμενη αντικατάσταση με LED 

 Εξασφαλίζεται > 60% εξοικονόμηση                                                                                                                         
σε Ισχύ, σε Κατανάλωση και σε αντίστοιχο 

λειτουργικό κόστος  

 Νέα καταναλωτική Ισχύς Οδοφωτισμού Α΄ και 

Βαθμού ΟΤΑ: 134 ΜW                                                                            

 Νέα μέση καταναλωτική ισχύς ανά κάτοικο                    

12 W/κάτοικο  

 Νέα Ετήσια Κατανάλωση 134 ΜW x 11 ώρες x 365 

μέρες/χρόνο= 538.000 ΜWh/έτος  

  Νέο Ετήσιο κόστος (538.000 ΜWh/έτος χ 165 Ε/ΜWh) 

= 89.000.000 Ευρώ/έτος που αντιστοιχεί σε   

  8 ευρώ ανά κάτοικο/έτος  

Σελ. 12 



Ετήσια αναμενόμενη  Εξοικονόμηση 

  

133.000.000 Ευρώ/ έτος                                                                                                                                                                        

    (Συμβατικό ετήσιο κόστος :  

    222.000.000 Ευρώ   

    μείον νέο Ετήσιο κόστος  LED : 

    89.000.000 Ευρώ  

    = εξοικονόμηση 133.000.000 Ευρώ) 
 

Σελ. 13 



Κόστος επενδύσεων αντικατάστασης 

συμβατικών  με LED-χρόνος απόσβεσης 

 Μέσος κόστος προμήθειας και τοποθέτησης LED:        

5 Ευρώ/ W Ισχύος  

 Κόστος αντικατάστασης συμβατικών με LED                                                                                             
στο σύνολο του Οδικού δικτύου της χώρας : 

     Συνολική νέα ισχύς 134 ΜW  χ 5 Ευρώ/ W  

      = 670.000.000 ευρώ 

 που αντιστοιχεί σε περίπου                                                 

60 ευρώ / κάτοικο 

 Χρόνος απόσβεσης κόστους επενδύσεων :                                                                             
670.000.000 ευρώ δια της αναμενόμενης                           
εξοικονόμησης :133.000.000 Ευρώ/έτος                                                  

= 5 έτη  

                                                                                                                                                                       
 

Σελ. 14 


