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Γιατί Eνεργειακή απόδοση?
…a sleeping giant

Ενεργειακή Ένωση

Στόχοι




40% μείωση εκπομπών CO2
27% διείσδυση ΑΠΕ
30% μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας




Ασφάλεια εφοδιασμού
Ολοκληρωμένη εσωτερική
αγορά ενέργειας



Ενεργειακή
αποδοτικότητα



Μείωση των εκπομπών CO2
Έρευνα και καινοτομία
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Ενεργειακή Απόδοση
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για ηην Ενεργειακή Αποδοηικόηηηα
 ν. 4342/2015
•
•
•
•
•
•

Εζληθόο ζηόρνο
Μέηξα πνιηηηθήο θαη θαζεζηώηα επηβνιήο
Πξνζέιθπζε επελδύζεσλ
Ελεξγεηαθνί έιεγρνη
Δεκόζηα θηίξηα
Πξνώζεζε ησλ ESCOs

Εθνικός Σηότος Ενεργεικής Απόδοζης
Τειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2020: 18,4 Μtoe
Επξσπατθόο ζηόρνο: ελεξγεηαθέο εμνηθνλνκήζεηο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο 368 Mtoe έσο ην 2020

Καταναλώσεις ενέργειας
Γεωργία
2%

Άλλο
2%
Υπηρεσίες
14%
Βιομηχανία
15%

Μεταφορές
37%

Κτήρια
[ΠΟΣΟΣΤΟ]

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στην Ελλάδα (2012)

Ενεργειακή Απόδοση και
Δημόσιοι Φορείς
Θεσμικό πλαίσιο
ενεργειακής
Απόδοσης

Χρηματοδοτήσεις

Θεσμικό Πλαίσιο
Δημοσίων
Συμβάσεων
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Θεσμικό πλαίσιο Ενεργειακής
Απόδοσης
1980: Καλνληζκόο Θεξκνκόλσζεο
2000: Καλνληζκόο Οξζνινγηθήο Φξήζεο θαη
Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο (ΚΟΦΕΕ)
Οδηγία 2002/91
«Ενεργειακή Απόδοζη Κηιρίων» - EPBD

2008: Ν. 3661
2010: Ν. 3951
2010: Κανονιζμός Ενεργειακής Απόδοζης
Κηιρίων (ΚΕΝΑΚ)
2010: Π. Δ. Ενεργειακών Επιθεωρηηών

Οδηγία 2006/32
«Ενεργειακές Υπηρεζίες» – ESD

2008: Υ. Α. γηα ηα δεκόζηα θηίξηα
2008: 1ν ΣΔΕΑ
2010: Ν. 3855
2011: Υ. Α. γηα ηηο ESCOs
2011: 2ν ΣΔΕΑ

Οδηγία 2010/31
«Ενεργειακή Απόδοζη Κηιρίων» – EPBD
(αναδιαηύπωζη)

2013: Ν. 4122
2017: αλαζεώξεζε ΚΕΝΑΚ (cost optimal)
2017: θαζνξηζκόο nZEB

Οδηγία 2012/27
«Ενεργειακή Απόδοζη» – EED

2014: ΕΣΔΕΑ (αλαζεώξεζε 4-2017)
2015: Ν. 4342
2016: Υ.Α. Ελεξγεηαθώλ Ειεγθηώλ
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Συστατικό στοιχεία των έργων
ενεργειακής απόδοσης
Μέηξεζε θαη
πξνηππνπνίεζε
ελεξγεηαθήο
απόδνζεο
Ενέργεια = Χρήμαηα
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Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων
Συμβάσεων (Παράδειγμα
προμήθειών) Άξζξν 87 Κνζηνιόγεζε ηνπ θύθινπ δσήο
Αξζξν 86
2. Η πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαηά
ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο
ή ηνπ θόζηνπο, κε ρξήζε
πξνζέγγηζεο θόζηνποαπνηειεζκαηηθόηεηαο, όπσο ηεο
θνζηνιόγεζεο ηνπ θύθινπ δσήο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 87
13 […] Η αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη
κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε ηνλ
αθξηβή ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο
ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (π.ρ.
κε καζεκαηηθό ηύπν) […]

(άξζξν 68 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ)
1. Η θνζηνιόγεζε ηνπ θύθινπ δσήο
θαιύπηεη, ζην βαζκό πνπ αξκόδεη, έλα
κέξνο ή ην ζύλνιν
ησλ αθόινπζσλ εηδώλ θόζηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο
πξντόληνο, κηαο
ππεξεζίαο ή ελόο έξγνπ:
α) θόζηνο πνπ βαξύλεη ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή άιινπο ρξήζηεο, όπσο:
αα) ηο κόζηος ποσ ζτεηίζεηαι με ηην
απόκηηζη,
ββ) ηο κόζηος τρήζης, όπως για ηην
καηανάλωζη ενέργειας και άλλων
πόρων dgfgdfgdYour
/ πηγών, logo here
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γγ) ην θόζηνο ζπληήξεζεο,

Περίπτωση φωτισμού
𝐶𝑖𝑛𝑣 +
𝐿𝐶𝐸𝑆 𝑖, 𝑁 =
όπου:

𝑁
𝑡=1

𝑁
𝑡=1

𝐶𝑡
1+𝑖

𝐸𝑡
1+𝑖

𝑡

𝑡

Ν είναι τα έτη χρηματοοικονομικήσ ανάλυςησ
(ςτην περίπτωςη μασ 10),

i: είναι το Επιτόκιο προεξόφλθςθσ το οποίο το
κακορίηουμε ςτο 5% για όλα τα ζτθ,
Ct: Είναι το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργείασ ςε
ευρώ του ζργου αναβάκμιςθσ φωτιςμοφ
(κόςτοσ κατανάλωςθσ ενζργειασ+ ςυντιρθςθ)
για το ζτοσ t.
Cinv: Συνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ.
Et: Είναι θ εξοικονομοφμενθ ενζργεια το ζτοσ
t (εναλλακτικά μποροφμε να θεωρήςουμε
ςταθερή
την
εξοικονόμηςη
χωρίσ
𝑁
απομείωςη: 𝑡=1 𝐸𝑡 ).
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Χρηματοδότηση με
ενεργειακά αποδοτικό τρόπο
Δίνεται μέσα από μία δημόσια
σύμβαση
Βάση ενεργειακής απόδοσης που
μετριέται και προδιαγράφετε από το
θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής
απόδοσης
ΕΣΠΑ (Δημόσια κτήρια)

Καθεστώτα επιβολής (συνεργασίες
με εταιρείες προμήθειας)

Τραπεζικά ιδρύματα
dgfgdfgdYour logo here
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Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για ηην Ενεργειακή Απόδοζη ηων
Κηιρίων  ν. 4122/2013
•
•
•
•
•
•

ΚΕΝΑΚ
Ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο
Οηθνλνκηθά απνδνηηθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
Πηζηνπνηεηηθά Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο
Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο
nZEB

Κακή εφαρμογή
πλαισίου
Δημοσίων
συμβάσεων
• Μελέτη εφαρμογής
• Διαγωνισμό με
χαμηλότερη τιμή

Ορθή εφαρμογή
πλαισίου Δημοσίων
Συμβάσεων
• Καθορισμός απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης
• Μελέτη από τον αναδοχο
(μελέτη προσφοράς)
• Χαρακτηριστική τιμή
προσφοράς βάση κόστους
ενέργειας στον χρόνο ζωής
του έργου
• Εγγυήσεις και αποπληρωμή
βάση ενεργειακού
dgfgdfgdYour logo here
αποτελέσματος
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Ύδρευση αποχέτευση
Ύδρεσζη Αποτέηεσζη
Πεξηνξηζκόο ησλ δηαξξνώλ (κέηξεζε
θαηαλάισζεο, δηαρείξηζε πίεζεο)
Εθζπγρξνληζκόο ησλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ ησλ θηλεηήξσλ αιιά θαη ησλ
ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ζηνπο
ΕΕΛ
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Ανλιοστάσια Υδρευση
αποχέτευση


Κακή εφαρμογή
› Μελέτη εφαρμογής
› Χαμηλότερη τιμή



Ορθή εφαρμογή
› Καθορισμός

απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης
› Μελέτη από τον
ανάδοχο
› Χαρακτηριστική τιμή
προσφοράς βάση
κόστους ενέργειας στον
χρόνο ζωής του έργου
› Εγγυήσεις και
αποπληρωμή βάση
ενεργειακού
αποτελέσματος
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