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Συνοδευτικό έγγραφο με τίτλο «Επεξηγηματικό σε σχέση με την αρχή 
της προσθετικότητα, σημαντικότητας και την αποφυγή διπλής 

μέτρησης»1 
 

 
1. Προσθετικότητα 

 
Η αρχή της προσθετικότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα 
υποβάλλεται μέσω του ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης. Οι βασικές αρχές ορίζονται 
στην Παράγραφο (2) του Παραρτήματος ΙΙΙ των περί της Ενεργειακής Απόδοσης 
Νόμων του 2009 έως του 20212 (ο Νόμος). 
 
Σημειώνεται ότι, για ορισμένα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που 
δύναται να υλοποιηθούν από τα Υπόχρεα Μέρη, οι μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας 
θα είχαν επιτευχθεί ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των Υπόχρεων Μερών, 
καθώς προκύπτουν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού ενωσιακού ή/και εθνικού 
δικαίου. 
 
Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από αυτά τα μέτρα, μπορεί 
να δηλωθεί ως συμπληρωματική/πρόσθετη ενέργεια εφόσον υπερβαίνει συγκεκριμένα 
επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου, π.χ. μπορεί να αποδειχτεί και να 
επαληθευτεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στη συγκεκριμένη δράση/μέτρο.  
 
Επομένως και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η εξοικονόμηση ενέργειας που 
μπορεί να δηλωθεί ως συμπληρωματική/πρόσθετη, θα πρέπει να υπερβαίνει και τα 
ακόλουθα επίπεδα: 
 
i) τα πρότυπα επιδόσεων της Ένωσης για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατ' εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
 
ii) τις απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν την απόσυρση από την αγορά ορισμένων 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων κατ' εφαρμογή εκτελεστικών μέτρων δυνάμει 
της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.» 
 
Επιπλέον, τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα που ορίζονται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 και τους ελάχιστους στόχους για τις δημόσιες 
προμήθειες καθαρών οχημάτων μηδενικών εκπομπών για ορισμένα οχήματα οδικής 
μεταφοράς κατόπιν της εφαρμογής της αναθεωρημένης οδηγίας για τα καθαρά 
οχήματα. 
 
 

2. Σημαντικότητα και επιλεξιμότητα 
 

Πέραν της αρχής της προσθετικότητας πρέπει να ικανοποιείται και το κριτήριο της 
«σημαντικότητας». 

 
1 Επεξηγηματικό έγγραφο που αφορά το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης Υπόχρεου Μέρους 
2 Ν.31(Ι)/2009, Ν.53(Ι)/2012, Ν.56(Ι)/2014, Ν.149(Ι)/2015, Ν.109(Ι)/2021 και Ν 172(Ι)/2021 
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Οι δραστηριότητες των Υπόχρεων Μερών για την υλοποίηση μιας δράσης/μέτρου 
πρέπει να έχουν «σημαντική συμβολή» στην επίτευξη της δηλωθείσας εξοικονόμησης 
ενέργειας. Με άλλα λόγια: 
 

 τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να έχουν συμβάλει σημαντικά/καθοριστικά στην 
υλοποίηση της εν λόγω επιμέρους δράσης και 

 

 η συμμετοχή του Υπόχρεου Μέρους πρέπει ξεκάθαρα να μην περιορίζεται σε 
μια ελάχιστη επίδραση στην απόφαση του τελικού χρήστη να πραγματοποιήσει 
την επένδυση ενεργειακής απόδοσης. 

 
Επομένως, τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να αποδείξουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας 
οφείλεται σε δράση/μέτρο που έχει σχεδιαστεί με τη δική τους συμβολή για να επιφέρει 
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση. 
 
 

3. Αποφυγή διπλής μέτρησης 
 

Η παράγραφος (12) του άρθρου 4 του Νόμου προβλέπει ότι, όταν υπάρχει επικάλυψη 
του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετριέται διπλά 
η εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
Με δεδομένη την υψηλή πιθανότητα επικάλυψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας  
από την ταυτόχρονη χρήση του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής 
Απόδοσης και των εναλλακτικών μέτρων, τα Υπόχρεα Μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι άλλα μέτρα πολιτικής που υλοποιούνται μέσα στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο (π.χ. αλληλεπίδραση μεταξύ της φορολόγησης της ενέργειας και δράσεις 
ευαισθητοποιήσεις κοινού), ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ποσότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας που υπολογίζεται και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να 
αποδοθεί αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο μέτρο όλες οι μονάδες εξοικονόμησης 
ενέργεια.  
 
Επιπρόσθετα επειδή υπάρχει η πιθανότητα επικάλυψης μεμονωμένων δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας εντός του ίδιου μέτρου που υλοποιεί κάποιο Υπόχρεο Μέρος 
ή επικάλυψης με άλλες δράσεις/μέτρα που υλοποιούνται από κάποιο άλλο Υπόχρεο 
Μέρος, ενδέχεται η αρμόδια αρχή να μην αποδώσει όλες τις μονάδες εξοικονόμησης 
ενέργειας στη δράση/μέτρο που υλοποιεί κάποιο Υπόχρεο Μέρος. Στις περιπτώσεις 
όπου θα διαφαίνεται ότι υπάρχει η πιθανότητα αυτή, η αρμόδια αρχή θα ενημερώνει 
τα Υπόχρεα Μέρη στα πλαίσια αξιολόγησης του Ετήσιου Σχέδιου Συμμόρφωσης ώστε 
να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ή σε λήψη μέτρων περιορισμού 
της πιθανότητας αυτής.   
 
Η αντιμετώπιση του κινδύνου της διπλής μέτρησης από τα Υπόχρεα Μέρη είναι 
κρίσιμης σημασίας και η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για αποφυγή 
της διπλής μέτρησης στο ετήσιο σχέδιο συμμόρφωσης είναι απαραίτητη. 
 


