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1) Εισαγωγή – απτά παραδείγματα πολλά υποσχόμενα για το μέλλον: 

Σε εποχές σαν τη δική μας, με τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και 
τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να βρουν 
τρόπους να προσφέρουν σταθερό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, προσιτό σε όλους τους 
πολίτες, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τα κριτήρια της 
βιωσιμότητας. 

Εξετάζοντας διάφορα ευφυή ενεργειακά συστήματα και πρωτοβουλίες ευφυών δικτύων, 
διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζονται ήδη πολλές λύσεις στην πράξη. Ορισμένες περιφέρειες 
έχουν αλλάξει, και από αγοραστές έχουν γίνει προμηθευτές ενέργειας, με μεγάλη έμφαση 
στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας –έτσι προτείνουν ένα πρότυπο βιώσιμης παραγωγής 
ενέργειας που επιτρέπει τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας, ενώ, ταυτόχρονα, 
δημιουργούν κέρδη.

Για παράδειγμα, το Güssing στην Αυστρία, από φτωχή περιοχή της περιφέρειας που ήταν, 
άλλαξε και έγινε πρότυπο βιωσιμότητας που καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του με 
τοπικές, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η τοπική βιομάζα, η ηλιοθερμική ενέργεια και 
τα φωτοβολταϊκά. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιφέρειας αναφέρουν 
«αναμφισβήτητα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» και παράγουν αρκετή πλεονάζουσα 
ενέργεια ώστε να δημιουργούν κέρδη τα οποία επενδύουν και πάλι στη χρηματοδότηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)1. 

Τόσο τα νησιά όσο και οι αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν βρει νέους 
τρόπους ανεξαρτητοποίησης από τον εξωτερικό ενεργειακό εφοδιασμό με επενδύσεις σε 
συστήματα ευφυών δικτύων. Οι περιφέρειες που επιτυγχάνουν να συνδυάσουν τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με λύσεις ευφυούς αποθήκευσης δεν μειώνουν μόνο το υψηλό 
επίπεδο εξάρτησής τους από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, αλλά μπορούν επίσης να 
εγγυηθούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των πολιτών τους. 

Τέτοιου είδους καινοτομίες συναντάμε στη Μαδέρα (Πορτογαλία) 2, στο El Hiero (Ισπανία), 
στο Hostětín (Τσεχική Δημοκρατία) και στην Ικαρία (Ελλάδα)3, παραδείγματα που δείχνουν 
ότι η μετατροπή των ενεργειακών δικτύων και η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τοπική ανανεώσιμη ενέργεια είναι μια ασφαλής, 
οικονομικά προσιτή και εφικτή πραγματικότητα. 

Υιοθετώντας ολιστική προσέγγιση, άλλοι τομείς –όπως οι μεταφορές και τα συστήματα 
                                               
1 Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart· κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL 
DEVELOPMENT (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, σ. 41.
2 Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart· κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL 
DEVELOPMENT (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, σ. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx ·
Ικαρία (βλέπε: JRS Scientific and policy reports. Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments. 2012 update 
(ΚΚΕρ Επιστημονικές εκθέσεις και εκθέσεις πολιτικής. Έργα ευφυών δικτύων στην Ευρώπη: αξιοποίηση διδαγμάτων και πρόσφατες 
εξελίξεις. Επικαιροποίηση 2012), http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, σ. 58).
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θέρμανσης/ψύξης– μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν ισχυρές συνέργιες 
και να μειώσουν τις εκπομπές CO2. Τούτο συναντάται στη Δανία1, όπου η αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ευφυείς υποδομές κατά τις περιόδους μέγιστης 
παραγωγής παρέχει τη δυνατότητα να καταναλώνεται τοπικά η ενέργεια που παράγεται 
τοπικά. 

Η περιφέρεια του Harz που βασίζεται στο αναγεννητικό μοντέλο είναι μια μειονεκτούσα 
περιφέρεια στη Γερμανία που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία: παραγωγή και 
διανομή ενέργειας βασισμένη κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες, αποθήκευση ενέργειας, κατανάλωση και εξοικονόμηση 
ενέργειας (μεταξύ άλλων ευφυείς μετρητές, διαμόρφωση αιχμής, μόνωση, ηλεκτρονικές 
μεταφορές), για να δώσουμε άλλο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας περιφέρειας που 
αποτελεί πρότυπο βέλτιστης πρακτικής.2

Επιπλέον, στις περιφέρειες με ευφυή σύστημα ενέργειας, οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες 
μπορούν να γίνουν, επίσης, παραγωγοί-καταναλωτές («prosumers») –να παράγουν, εν μέρει, 
για τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες, και, εν μέρει, να πουλάνε ενέργεια στο δίκτυο, και να 
δραστηριοποιούνται σε εικονικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής μαζί με άλλους φορείς. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πρωτοπόρων πολλά υποσχόμενων για το μέλλον: ομάδες 
πολιτών κατέχουν ήδη σημαντικό μέρος, για παράδειγμα, των ηλιακών πάνελ, ορισμένοι, 
μάλιστα, είναι οργανωμένοι σε ενώσεις πολιτών3. Τούτο παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο για 
δυναμική ένταξη της τοπικά παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο, αλλά και για 
δυναμική συμμετοχή των πολιτών στη μελλοντική μας παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. 

2) Ο καίριος ρόλος των ευφυών δικτύων

Ένα από τα βασικά κίνητρα για την αλλαγή του σημερινού ενεργειακού δικτύου είναι η 
καλύτερη ενσωμάτωση των μεταβλητών ενεργειακών πηγών (όπως της αιολικής ή ηλιακής 
ενέργειας). Το πλήρες δυναμικό τους μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί εφόσον ένα ευέλικτο –
ευφυές– δίκτυο εξισορροπεί τα κυμαινόμενα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης της ενέργειας, 
και εξασφαλίζει σύστημα ευφυούς αποθήκευσης και διανομής. Τούτο εμπεριέχει την ανάγκη 
προβληματισμού τόσο σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε στενότερο πλαίσιο, σε 
επίπεδο νοικοκυριού καθώς και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα παράγουν πολλή ενέργεια πολύ μακριά από την ενεργοβόρα 
βιομηχανία και μπορούν, ενδεχομένως, να εφοδιάζουν ενεργειακά αρκετές περιφέρειες σε 
διεθνές επίπεδο. Τα ηλιακά πάνελ σε μια στέγη παράγουν ενέργεια χαμηλής τάσης για μία 
κατοικία, αλλά η επιπλέον, μη χρησιμοποιούμενη ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει ένα 
δίκτυο και, επομένως, απαιτείται αμφίδρομη ενεργειακή ροή. Όταν η ηλιοφάνεια είναι 
περιορισμένη ή ο άνεμος δεν είναι τόσο ισχυρός, πρέπει να εξασφαλίζεται συμπληρωματική 
                                               
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC), Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate 
(ζητούνται υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας σε διαρκή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  για να σωθεί το κλίμα).
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, σ. 36.
2 Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart· κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Infrastructure for renewable energies: a factor of local and regional development (Υποδομές για ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης). 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, σ. 59.
Παράβαλε επίσης με το REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Βλέπε, για παράδειγμα, το αγροτικό δείγμα ηλιακού πάνελ πολιτών σε μια δημόσια πισίνα στο Eltville/De: http://www.buergersolar-
eltville.de/
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ενέργεια (από αποθηκευμένη ενέργεια ή από άλλες ευέλικτές πηγές ενέργειας) με σκοπό τη 
σταθεροποίηση του δικτύου. Προκειμένου να βοηθηθεί η μετάβαση αυτή, από τον 
παραδοσιακό ενεργειακό εφοδιασμό σε μια πιο μεταβλητή, αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας, πρέπει να εξετασθούν διάφορες ρυθμιστικές, νομοθετικές και επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες1. 

Είναι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας όλων των τάσεων καθώς και 
επενδύσεις σε άλλες λύσεις, όπως, για παράδειγμα, σε συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει μία και μοναδική λύση για όλες τις περιφέρειες. Η 
καλύτερη λύση είναι ειδική λύση ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας μπορούν να 
βελτιστοποιηθούν. Επομένως, οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην τοπική συμβολή 
των δικτύων και στους ευέλικτους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών 
αποθήκευσης.

3) Ένα ευφυές δίκτυο δεν είναι απλώς ένας ευφυής μετρητής –για μια συνολική και 
πολυτομεακή προσέγγιση 

Η ομάδα ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα (Smart Grid Task force) της Επιτροπής 
ορίζει τα ευφυή δίκτυα ως εξής: «δίκτυο ηλεκτρισμού στο οποίο μπορούν να ενοποιηθούν με 
τρόπο οικονομικά αποδοτικό η συμπεριφορά και οι δράσεις του συνόλου των χρηστών που 
συνδέονται με αυτό –καθώς και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, καταναλωτές και παραγωγοί-
καταναλωτές– ώστε να εξασφαλίζεται οικονομικά αποδοτικό, βιώσιμο και ασφαλές σύστημα 
ισχύος με χαμηλές απώλειες και υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας εφοδιασμού και 
προστασίας»2..
Αφενός, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένα ευφυές δίκτυο ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο, 
ευφυέστερο είδος ενεργειακού συστήματος –όπου η ενέργεια παράγεται και χρησιμοποιείται 
πλησίον του τόπου παραγωγής και δεν μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις– και όπου είναι 
εφικτή η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του τόπου παραγωγής και του τόπου κατανάλωσης. 

Αφετέρου, όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτωσιολογικές μελέτες, η εγκατάσταση ενός 
ευφυούς δικτύου πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σφαιρικής περιφερειακής πολιτικής, 
ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την περιφέρεια.

Ο τομέας της ενέργειας συνδέεται με αρκετούς άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα στέγασης, περιβάλλοντος, κοινωνικής ένταξης, κατασκευών και μεταφορών. Ως εκ 
τούτου, είναι προς όφελος των περιφερειών να διαθέτουν περιφερειακό σχέδιο που να 
συμπεριλαμβάνει την ενέργεια σε συνδυασμό με όλους αυτούς του τομείς. Είναι επιτακτική 
ανάγκη οι πολίτες να εμπλέκονται και να μπορούν να συμβάλλουν στον εν λόγω 
περιφερειακό σχεδιασμό. Ειδικότερα, όσον αφορά τον σχεδιασμό των δικτύων, οι διεργασίες 
στερούνται επί του παρόντος διαφάνειας και πρέπει να βελτιωθούν, η ζήτηση και η παραγωγή 
δε πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και πρέπει να 
                                               
1 Βλέπε: Sascha Müller-Kraenner και Susanne Langsdorf, για το Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
σ. 25-27.
2 Λειτουργικές δυνατότητες των ευφυών δικτύων και των ευφυών μετρητών 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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εμπλέκονται σε αυτήν οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής (DSO) και οι πάροχοι τεχνολογίας 
ευφυούς δικτύου. Τέτοιου είδους σφαιρικές προσεγγίσεις αυξάνουν τις συνέργειες και 
διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ένα ευφυές δίκτυο συνεπάγεται μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τα στάδια της 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής. Η εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται μείωση του 
ύψους της ενέργειας που χάνεται στα στάδια της παραγωγής και διανομής. Οι τεχνολογίες της 
πληροφόρησης και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) συναινούν επίσης υπέρ της ενεργής συμμετοχής 
των τελικών χρηστών με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προσέλκυσης των 
πολιτών ως συνειδητών καταναλωτών ενέργειας. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση σε 
ολόκληρο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών, και συνεπώς τα 
οικονομικά και οικολογικά οφέλη μεγιστοποιούνται και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια 
εφοδιασμού. Επομένως, ο τομέας των ΤΠΕ έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
προσπάθεια να γίνει ευφυέστερος ο τομέας της ενέργειας. Ο τομέας των ΤΠΕ, και όχι οι 
Διαχειριστές Δικτύου Διανομής (DSO) και οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς, διαθέτει την 
τεχνολογία που επιτρέπει την αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε ένα δίκτυο. Όλα τα παραπάνω 
μπορούν να ενισχυθούν, εάν η εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο 
όλων των περιφερειακών σχεδιασμών που αφορούν τα ευφυή δίκτυα.

Ως εκ τούτου, όταν εξετάζονται οι τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης 
ευφυών δικτύων, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ευρύτερη εικόνα στο πλαίσιο της 
περιφερειακής πολιτικής. Έτσι, προτείνουμε τη χρήση του όρου «ευφυή ενεργειακά 
συστήματα». Ένα «ευφυές ενεργειακό σύστημα» περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα, ευφυείς 
μετρητές, αυξανόμενη παραγωγή ανανεώσιμής ενέργειας, ευφυείς λύσεις αποθήκευσης, 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τους έμμεσους τομείς που συνδέονται με ευφυές δίκτυο και τα 
λοιπά σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο του περιφερειακού ενεργειακού σχεδίου. 

4) Θετικός αντίκτυπος στην τοπική απασχόληση στο πλαίσιο της περιφερειακής 
οικονομίας

Η θετική πλευρά των δευτερογενών συνεπειών της επέκτασης και προώθησης σφαιρικών 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων είναι τεράστια. Πέρα από τα ήδη αναφερθέντα οφέλη, ένα 
ευφυές ενεργειακό σύστημα μπορεί να διασφαλίσει τοπικές, βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς τομείς όπου θα δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας1.όχι μόνο μέσα από άμεσες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, αλλά, επίσης, 
μέσα από επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για παράδειγμα, 
σε κατοικίες. Τούτο θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό ενός παραδοσιακού κλάδου, με την 
ενίσχυση των ΜΜΕ και τη δημιουργία μεγάλης ζήτησης για νέες δεξιότητες στο πλαίσιο 
παραδοσιακών επαγγελμάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίες οι επενδύσεις σε νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης. Ο τομέας των ΤΠΕ, ο τομέας των μεταφορών και οι 
τομείς που προμηθεύουν με πράσινο εξοπλισμό και παρέχουν πράσινες υπηρεσίες 
επηρεάζονται εξίσου2, καθώς συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την εγκατάσταση ευφυών 
                                               
1Παράβαλε, για παράδειγμα: CEDEFOP. ΔΟΕ: Skills for green jobs (Δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας). Ευρωπαϊκή 
συγκεφαλαιωτική έκθεση. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, σ. 3.'

2 Πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (CES) με τίτλο 
«Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», του 2008.
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ενεργειακών συστημάτων. Επίσης, στους τομείς αυτούς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
αναρίθμητες νέες θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της υλοποίησης περιφερειακών ιδεών για 
ευφυή ενεργειακά συστήματα.

Επιπλέον, ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση, θα έχει σημαντικά δευτερογενή αποτελέσματα στην απασχόληση σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, μέσα από πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς θα μπορεί να 
διασφαλίζεται σταθερός, ασφαλής εφοδιασμός.

Συνεπώς, ένα σημαντικό θέμα, πέρα από το ευφυές ενεργειακό σύστημα, είναι πώς οι 
περιφέρειες μπορούν να ενισχύσουν τις ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης που συνδέονται με 
την εγκατάσταση του ευφυούς ενεργειακού συστήματος, καταδεικνύοντας γιατί οι δημόσιες 
επενδύσεις σε ευφυή ενεργειακά συστήματα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της 
τοπικής και περιφερειακής αγοράς. 

5) Τα ευφυή ενεργειακά συστήματα είναι φορείς δημοκρατίας στον τομέα της ενέργειας

Η έκθεση εξετάζει επίσης τις δημοκρατικές πτυχές των ευφυών δικτύων και της παραγωγής 
και διανομής ανανεώσιμης ενέργειας. Υπογραμμίζει τη σημασία των καταναλωτών και των 
πολιτών, όχι μόνο επειδή είναι χρήστες της ενέργειας και, συνεπώς, τα άτομα που δυνητικά 
θα εξοικονομούν ενέργεια, αλλά επίσης επειδή είναι δραστήριοι παράγοντες για την υποδομή 
και διανομή της ευφυούς ενέργειας, καθώς οφείλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη των 
εκσυγχρονισμένων συστημάτων. Η ενεργή συμμετοχή δεν δημιουργεί μόνο «συναισθηματικό 
δεσμό», αλλά θα μπορούσε επίσης να αυξήσει το εισοδηματικό επίπεδο τοπικά.
Η ενεργή συμμετοχή μπορεί, επίσης, να αυξήσει τον βαθμό αποδοχής, αφενός, των 
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, αφετέρου, της μετάβασης σε έναν νέο τρόπο 
συμπεριφοράς σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας. Κατά συνέπεια, απαιτείται πλήρης 
δημόσια συμμετοχή βάσει της «αρχής της εταιρικής σχέσης» και επιμερισμός των οφελών, 
καθώς και διαφάνεια καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού. Η μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
επιτυχία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την εμπλοκή του τελικού χρήστη σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος. Προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί σε 
επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αφήσει περισσότερα περιθώρια για τοπικούς 
κανόνες στην ενιαία αγορά.

6) Προστασία των δεδομένων και ιδιωτικός βίος

Τα ευφυή δίκτυα και οι ευφυείς μετρητές μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον 
ανταλλάσσονται δεδομένα χρηστών εντός του δικτύου. Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες 
ανησυχούν για την προστασία των δεδομένων χρήστη που τους αφορούν, όταν οι 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο, για κάθε 
νοικοκυριό καταγράφονται και χρησιμοποιούνται από μια νέα ευφυή υποδομή. Προκειμένου 
να αυξηθεί η αποδοχή για την ανάπτυξη ευφυών ενεργειακών συστημάτων, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τα ιδιωτικά δεδομένα των χρηστών να παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή. Ως εκ 
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τούτου, η υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων πρέπει να προσαρμοστεί 
σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να στηριχτούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την 
ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ανωνυμοποίησης. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, διαβίβαση και, κυρίως, 
την ασφάλεια των δεδομένων. 

7) Απαιτείται πλαίσιο για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα

i Χρηματοδότηση 
Το τμήμα αυτό παρουσιάζει διάφορες επιλογές χρηματοδότησης, με σκοπό την αντιμετώπιση 
του ακανθώδους ζητήματος του ποιος πληρώνει για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών 
που απαιτούνται για τα ευφυή δίκτυα. Εξετάζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και την 
αντίστοιχη νομοθεσία και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στον ρόλο των 
ευρωπαϊκών ταμείων, όπως των διαρθρωτικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, 
συγκεκριμένα του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΓΤΑΑ. Οι χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες για την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνουν επενδύσεις στην παραγωγή και διανομή 
ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας καθώς στην ευφυή ενεργειακή διαχείριση και τα ευφυή συστήματα 
διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς. Στο ΕΤΠΑ, ένα πολύ μικρό μέρος των κονδυλίων 
προορίζεται για τις περιφέρειες ώστε αυτές να αφιερώσουν, ανάλογα με το επίπεδο της 
οικονομικής τους ανάπτυξής, έως 20% των πόρων του ΕΤΠΑ στις παραπάνω επενδυτικές 
προτεραιότητες. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων 
μέσω της βελτίωσης της (διοικητικής) ικανότητας ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, είναι 
επιλέξιμη και συμβάλλει στην αξιοποίηση ευκαιριών στον τομέα της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων η δημιουργία ικανοτήτων. Αυτά μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο για 
τις επενδύσεις και η έκθεση επικεντρώνεται στα κίνητρα για επενδύσεις. Καθώς εμπλέκονται 
διάφορα εδαφικά επίπεδα στη διαδικασία χρηματοδότησης και λήψης αποφάσεων, η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση.

ii Κρατικές ενισχύσεις και λοιποί κανόνες της ενιαίας αγοράς
Αρκετοί τομείς είναι αυστηρώς απομονωμένοι σύμφωνα με την παρούσα πολιτική της 
εσωτερικής αγοράς, με τη δικαιολογία ότι αυτό αυξάνει τον ορθό ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί 
να αποτελεί εμπόδιο για το ευφυές ενεργειακό σύστημα και να καταστήσει δύσκολη την 
επίτευξη μιας πολυτομεακής προσέγγισης. Η πολιτική αυτή θα πρέπει, συνεπώς, να 
επανεξεταστεί και να διευρύνει τις δυνατότητες των περιφερειακών και τοπικών αρχών εκεί 
όπου οι επιδοτήσεις και η εξοικονόμηση κατανέμονται στους διάφορους τομείς, 
δημιουργώντας ένα πιο ευφυές και ευέλικτο πλαίσιο το οποίο, τελικά, θα επιτρέψει να γίνει 
ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση τόσο στην ενέργεια όσο και σε άλλους τομείς. 

iii Διαλειτουργικότητα και ανοικτά πρότυπα
Η διαλειτουργικότητα των ευφυών υποδομών θα διαδραματίσει καίριο ρόλο, μιας και η 
κανονιστική αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα επιβραδύνουν τη διάδοση των ευφυών 
υποδομών. Επίσης, είναι αναγκαίο να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό τεχνικών προτύπων. Εάν οι ευφυείς μετρητές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλες περιφέρειες, εάν τα ευφυή δίκτυα δεν μπορούν να επικοινωνούν με άλλες χώρες, η 
προστιθέμενη αξία χάνεται. Τα κύρια εμπόδια στα ευφυή ενεργειακά δίκτυα είναι οι 
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περίπλοκες συνθήκες της αγοράς και τα περίπλοκα κανονιστικά πλαίσια. Οι πτυχές αυτές 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στα επενδυτικά μοντέλα για τη διαλειτουργικότητα 
και τα ανοικτά πρότυπα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της διαλειτουργικότητας.

8) Διασυνοριακές περιφέρειες και διακρατικό δίκτυο

Η έκθεση εξετάζει τη σύνδεση και την αδελφοποίηση περιφερειών, την κατανομή των 
οφελών και της γνώσης, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών στη βάση αναλύσεων 
κόστους-οφέλους. Πολύ συχνά, η πιο οικολογική και πιο οικονομική προσέγγιση για τις 
μεθοριακές περιφέρειες δεν βρίσκεται μόνο εντός της χώρας τους, αλλά και στη συνεργασία 
με τις γειτονικές περιφέρειες, πέραν των εθνικών συνόρων. Η εν λόγω διασυνοριακή 
προσέγγιση πρέπει να ενθαρρύνεται. Επίσης, η γνώση θα πρέπει να κυκλοφορεί ευρύτερα σε 
επίπεδο ΕΕ και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχύεται η δημιουργία δικτύων και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα 
αποτελέσει ένα βήμα προόδου όσον αφορά τη δημιουργία διακρατικού δικτύου για τις 
περιφέρειες με ευφυή ενεργειακά συστήματα.


