
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας 
επιχορήγησης Νο 893924.Το παρόν έγγραφο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συντακτών. Ο EASME δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχει.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στις 
οικονομίες παγκοσμίως. Η κατανάλωση ενέργειας, αν και σχετικά χαμηλή σε επίπεδο επιχείρησης, είναι υψηλή 
όταν εξετάζεται συλλογικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
13% της παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας ετησίως (74 EJ) - περίπου το ένα τρίτο της ζήτησης 
ενέργειας της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσε να επιτευχθεί στις ΜΜΕ με τις υφιστάμενες βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές ανέρχεται έως και στο 30% της κατανάλωσής τους.

Οι δράσεις ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας που έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο 
στις ΜΜΕ και μια σειρά έμμεσων οφελών, όπως η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, κατανάλωσης νερού, 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΕΜΠΟΔΙΑ
Η έλλειψη εξειδίκευσης, χρόνου και πόρων, σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκεκριμένης και προσαρμοσμένης 
πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση που να στοχεύει τις ΜΜΕ, συχνά τις εμποδίζει από τη διενέργεια 
κατάλληλων ενεργειακών ελέγχων και τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, όπου υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση των ΜΜΕ λόγω της μεγάλης 
ετερογένειάς τους τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τον τομέα (περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ 
υπάρχουν στην Ευρώπη) ή υπάρχει έλλειψη συνειδητοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών για τις ΜΜΕ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Το έργο LEAP4SME στοχεύει να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναπτύξουν τις 
αποτελεσματικές πολιτικές που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της ενεργειακής απόδοσης στις ΜΜΕ.

Πώς; Μέσω της αξιολόγησης και ανάπτυξης των κατάλληλων σχημάτων για ενεργειακούς ελέγχους.

Με την κατανόηση των βασικών ενεργειακών αναγκών των ΜΜΕ και των υφιστάμενων εμποδίων που 
εμποδίζουν το δρόμο προς την ενεργειακή απόδοση, το LEAP4SME θα παρέχει αποτελεσματικές και 
κατάλληλες συμβουλές στους εθνικούς φορείς.

Το αποτέλεσμα; Πολιτικές ενεργειακών ελέγχων που είναι καλές για το περιβάλλον και επωφελείς για τις 
επιχειρήσεις.

Το κονσόρτσιουμ του LEAP4SME περιλαμβάνει εννέα Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Ενέργειας και 
έναν συνεργάτη επικοινωνίας για τη διεξαγωγή ερευνητικής ανάλυσης και τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων σε εννέα χώρες.

ΟΙ 9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ 41% ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟ 99% ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΜΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ 
ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 74 EJ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ



ΤΟ ΕΡΓΟ LEAP4SME ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ LEAP4SME:

• Προσδιορισμός των κυρίων εμποδίων για την απελευθέρωση του δυναμικού των μέτρων
ενεργειακής απόδοσης μέσω των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων.

• Κινητοποίηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων του ιδιωτικού τομέα για τις υφιστάμενες
δυνατότητες, διευκολύνοντας τη συζήτηση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

• Διαμόρφωση προτάσεων με λύσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για συστήματα
ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακά και μη ενεργειακά οφέλη.

• Έρευνα, ανάλυση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην τρέχουσα συζήτηση για έναν νέο ορισμό
για τις ΜΜΕ του άρθρου 8 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση.

ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ

Φορείς χάραξης 
πολιτικής

Μείνετε συντονισμένοι με 
τα πιο πρόσφατα 
σεμινάρια και υλικά από 
το LEAP4SME – με 
τακτικές ενημερώσεις σε 
θέματα πολιτικής, 
ενημερωτικά δελτία και 
συγκεκριμένες αναλύσεις 
σχετικά με τα
κράτη μέλη.Τα οφέλη που 
μπορούν να επιφέρουν οι 
αποτελεσματικές 
πολιτικές ενεργειακών 
ελέγχων είναι στα χέρια 
σας.

Επιχειρήσεις

Δώστε προσοχή στις 
δραστηριότητες 
εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων σχετικά 
με το πώς η επιχείρησή 
σας ή η εμπορική σας 
ένωση μπορούν να 
συμβάλουν στην τρέχουσα 
πολιτική συζήτηση για 
την ενέργεια και τις ΜΜΕ. 
Εγγραφείτε στα 
διαδικτυακά μας 
σεμινάρια για να μάθετε 
πώς η επιχείρησή σας 
μπορεί να γίνει πιο 
ενεργειακά αποδοτική.

 LEAP4SME.eu

Υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής 

Πολίτες

Ακολουθήστε το 
LEAP4SME στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
για ενεργειακά 
γεγονότα και 
πληροφορίες σχετικά 
με το πώς η Ευρώπη 
γίνεται πιο ενεργειακά 
αποδοτική. Δώστε 
προσοχή σε 
ενημερώσεις σχετικά 
με τον τρόπο με τον 
οποίο η χώρα σας 
εφαρμόζει πολιτικές 
που βοηθούν τόσο τις 
επιχειρήσεις όσο και 
το περιβάλλον.

 @LEAP4SME  LEAP4SME

ΟΦ
ΕΛΗ

• ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
• ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

• ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

• ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ




