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Πως θα μπορούσε να είναι το 2030 για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας 



Η δέσμη προτάσεων της Ε.Ε. «προσαρμογή στον στόχο του 55%» («fit for 55») μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση ζωής των καταναλωτών 
Όλα εξίσου σημαντικά 

Φιλική προς τον καταναλωτή τηλεθέρμανση 
«Στη γειτονιά μου, πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα 
δίκτυο τηλεθέρμανσης. Το ζεστό νερό παράγεται 
σε μια κεντρική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας 
ανανεώσιμη ενέργεια και περνάει μέσω καλά 
μονωμένων σωλήνων στο διαμέρισμά μου. 
Λαμβάνω σαφείς πληροφορίες για το τι πληρώνω 
και νιώθω προστατευμένος από ξαφνικές 
αυξήσεις τιμών, καθώς το δίκτυο εποπτεύεται 
από ανεξάρτητη αρχή. Εάν αντιμετωπίσω 
πρόβλημα με τον προμηθευτή μου, μπορώ να 
ανατρέξω σε έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή για 
γρήγορη επίλυση, αντί σε μία μακρόχρονη και 
δαπανηρή δικαστική διαδικασία.» 
(Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση) 
 

Θέρμανση πιο φιλική προς το περιβάλλον  
«Μπερδεύτηκα πραγματικά όταν προσπαθούσα 
να καταλάβω ποια λύση θέρμανσης είναι φιλική 
προς το περιβάλλον. Τώρα, ο λογαριασμός μου 
για το φυσικό αέριο με ενημερώνει για τις 
εκπομπές μου, όταν θερμαίνω το σπίτι μου με 
αέριο, και μου λέει πού μπορώ να βρω 
πληροφορίες μετάβασης σε λύσεις θέρμανσης 
που βασίζονται  σε ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Αυτό με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι 
μάλλον θα ήταν καλύτερα να βάλω ηλιακό 
θερμοσίφωνα στην οροφή μου! Αυτή είναι η 
καλύτερη επιλογή για μένα και λειτουργεί 
φθηνότερα από μια σύνδεση υδρογόνου.» 
(Οδηγία για το φυσικό αέριο) 

Μια πιο δίκαιη πράσινη μετάβαση 
«Με την αύξηση των τιμών του άνθρακα, ο 
λογαριασμός ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά 
καθώς είχα λέβητα φυσικού αερίου. Ευτυχώς, τα 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν από αυτές τις 
αυξήσεις βοήθησαν στη χρηματοδότηση της 
μόνωσης του διαμερίσματός μου και με 
βοήθησαν να αγοράσω μια αντλία θερμότητας. 
Έτσι τώρα μπορώ ξανά να ζεστάνω άνετα και 
οικονομικά το διαμέρισμά μου.» 
(Οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας) 
 

Μια απλούστερη (και πιο ψηφιακή) αγορά 
ενέργειας 
«Ήμουν απρόθυμος να αλλάξω προμηθευτή 
ενέργειας, καθώς η συγκεκριμένη αγορά είναι 
πραγματικά περίπλοκη. Τώρα υπάρχει ένα 
ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης τιμών όπου 
μπορώ να συγκρίνω προσφορές. Μπορώ ακόμη 
και να  επιλέξω αυτόματα νέο προμηθευτή, ενώ 
προστατεύομαι σαν να χρησιμοποιώ την 
παραδοσιακή διαδικασία αλλαγής. Η νέα μου 
προσφορά είναι τώρα 100€ φθηνότερη ετησίως 
από την προηγούμενη!» 
(Οδηγία για το φυσικό αέριο) 

Δράση για την ενεργειακή φτώχεια 
«Ήρθα αντιμέτωπος με την διακοπή παροχής 
ενέργειας πριν από μερικούς μήνες, καθώς δεν 
μπορούσα πλέον να πληρώσω τον λογαριασμό 
μου. Ευτυχώς έλαβα καλές συμβουλές και 
υποστήριξη για μέτρα ανακαίνισης του σπιτιού 
μου, που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και 
τον μηνιαίο λογαριασμό.» 
(Οδηγία για το φυσικό αέριο, Οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση) 

Πιο βιώσιμα κτίρια 
«Δυσκολευόμασταν να ξεκινήσουμε με το σχέδιο 
ανακαίνισης του σπιτιού μας. Τι ανακούφιση, 
όταν η συνάντησή μας με την υπηρεσία μιας 
στάσης της περιοχής μας, μας βοήθησε να 
βρούμε διαπιστευμένους τεχνικούς 
εγκατάστασης, μας διευκρίνισε όλα τα βήματα 
του έργου και μας ενημέρωσε για τις επιλογές 
χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσουμε να 
ανταπεξέλθουμε οικονομικά και να βελτιώσουμε 
τις ανέσεις και την ενεργειακή απόδοση του 
σπιτιού μας. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: έκδοση 
οικοδομικής άδειας, αίτηση χρηματοδότησης 
κ.λπ.» 
(Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση) 

Ευκολότερη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
θέρμανσης 
«Ο παλιός μου λέβητας φυσικού αερίου χάλασε. 
Ένας αξιόπιστος σύμβουλος μου επέτρεψε να 
καταλάβω ποια συσκευή βιώσιμης θέρμανσης 
ήταν η καλύτερη για το σπίτι μου. Χάρη επίσης 
στην οικονομική υποστήριξη μέσω κρατικής 
επιδότησης, μπόρεσα να αντέξω οικονομικά την 
αλλαγή σε αντλία θερμότητας.» 
(Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) 

Σαφής σχεδιασμός συστημάτων θέρμανσης  
«Ο δήμος μου με ενημέρωσε ότι ένα δίκτυο 
τηλεθέρμανσης που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές θα κατασκευαστεί στη γειτονιά μου. Μου 
έδωσαν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητά του και τις τιμές, αλλά μου έδωσαν 
επίσης και την επιλογή να μην συνδεθώ. Το 
σύστημα χρησιμοποιεί πολύ φθηνά θερμικά 
απόβλητα από μια κοντινή βιομηχανία, γεγονός 
που το καθιστά μια καλή λύση για το περιβάλλον 
και το πορτοφόλι μου. Αυτός είναι ο λόγος που 
αποφάσισα να συνδεθώ!» 
(Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) 
(Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση) 
 

Ευκολότερη πρόσβαση στην ηλεκτρική 
μετακίνηση 
«Βρήκα ένα φθηνό μεταχειρισμένο ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο και τώρα έχω λιγότερα έξοδα 
μετακίνησης από πριν. Πριν το αγοράσω, έλαβα 
σαφείς και διαφανείς πληροφορίες για την 
πραγματική κατανάλωση καυσίμων και 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον πωλητή 
αυτοκινήτων, κάτι που μου επέτρεψε να 
συγκρίνω εύκολα διάφορα μοντέλα στην αγορά.» 
(Πρότυπα CO2 για αυτοκίνητα) 

Ευκολότερη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων  
«Κατάφερα να εγκαταστήσω ένα σημείο φόρτισης 
στο κοινό γκαράζ του κτιρίου μου. Η έξυπνη 
τιμολόγηση μου επιτρέπει να το φορτίζω, όταν η 
ενέργεια είναι φθηνότερη, εξοικονομώντας μου 
χρήματα. Η φόρτιση του ηλεκτρικού μου 
αυτοκινήτου είναι πλέον τόσο εύκολη, όσο η 
φόρτιση ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. Κάθε 
φορά που χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου για 
μεγαλύτερα ταξίδια, βρίσκω ένα σταθμό φόρτισης 
όπου το χρειάζομαι και μπορώ εύκολα να δω την 
τιμή εκ των προτέρων και στη συνέχεια να 
πληρώσω με την πιστωτική μου κάρτα.» 
(Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων/ Οδηγία για την υποδομή εναλλακτικών 
καυσίμων) 
 


