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Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

Περίοδος: Ιανουάριος 2011– Φεβρουάριος 2016 

[Πηγή: ΥΠΕΝ-ΣΕΠΔΕΜ] 663.625 



Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης - Κατοικίες 
Στατιστικά στοιχεία (έως 2016) 

Περίοδος: Ιανουάριος 2011 – Δεκέμβριος 2015 

[Πηγή: ΥΠΕΝ] 

    A-B  

    Γ-Δ 

    Ε-Η 



Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 
Ευρωπαϊκά στοιχεία  

[Πηγή: ΑΕΑ] 

[Πηγή: BPIE] 



Έργο REQUEST2ACTION: Στόχοι 

1. Ενθάρρυνση της χρήσης των συστάσεων ΠΕΑ, μέσω 

• παροχής αξιόπιστων πληροφοριών και οδηγιών 

• εκτέλεσης πιλοτικών σχεδίων 

2. Δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της 
αγοράς, στην κατανόηση 

• των δυνατοτήτων ανακαίνισης 

• του κόστους και  

• της απόσβεσης της ανακαίνισης 

3. Στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τον σχεδιασμό στρατηγικών 

προώθησης στην ανακαίνιση των κατοικιών, να εντοπίσει τους πελάτες 
και να χτίσει εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή μέτρων μείωσης των 
εκπομπών CO2 



REQUEST2ACTION: Σε ποιους απευθύνεται 

 Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών 

 Παράγοντες της αγοράς: επενδυτές, προμηθευτές, κατασκευαστές και 

εγκαταστάτες, πάροχοι υπηρεσιών 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι 

 Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 



REQUEST2ACTION: Συμμετέχοντες 

9 εταίροι 

Διάρκεια:  3 έτη  (Απρίλιος 2014 – Μάρτιος 2017) 



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

1. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανακαίνισης   

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν γνώσεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων 
των ΠΕΑ μέσω  

 της ανάλυσης των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης  

 της ανάλυσης νέων θεσπισμένων συστημάτων  

 παρακολούθησης κατανόησης των συστάσεων και  

 υλοποίησης πιλοτικής εφαρμογής νέων προσεγγίσεων για την παρακολούθηση 
των συστάσεων του ΠΕΑ.  



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

Δημιουργία 6 εργαλείων αυτοαξιολόγησης ελέγχου της 
κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι. 

2. Βελτιστοποίηση παρεχόμενων στοιχείων ενεργ. ανακαίνισης σε φορείς της 
αγοράς 

Ιταλία,  
Ελλάδα,  
Σλοβακία,  
Αυστρία,  
Ολλανδία,  
Μ. Βρετανία 

Σκοπός είναι η εξοικείωση των φορέων της αγοράς με τα αποτελέσματα 
και τις συστάσεις των ΠΕΑ, η ευρύτερη χρήση των στοιχείων τους και η 
κατανόηση των ευκαιριών μείωσης των εκπομπών CO2.  

Δημιουργία εύχρηστων διαδικτυακών εργαλείων για την προώθηση των 
ενεργειακών επεμβάσεων σε μια κατοικία. 



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

Μ. Βρετανία: Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας  



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

Σλοβακία: Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας  



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

Δημιουργία 5 διαφορετικών πιλοτικών 
κόμβων  

 

Ιταλία,  
Ελλάδα,  
Βέλγιο,  
Πορτογαλία,  
Μ. Βρετανία 

•  Μια online αγορά για τη σύνδεση ζήτησης και προσφοράς σχετικά με ενεργειακά 
αποδοτικά προϊόντα, παρέχοντας ένα σημείο συνάντησης και ανταλλαγής 
πληροφοριών ιδιοκτητών κατοικιών με ανθρώπους του εμπορίου και πάροχους 
χρηματοδοτικών λύσεων. 

• Μια πλατφόρμα γνώσης για κύριους φορείς που σχετίζονται με τα κτίρια, όπως 
ομοσπονδίες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο την 
ενεργό  συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και την προώθηση δομημένων λύσεων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς. 

•  Μια πλατφόρμα παρακολούθησης για δραστηριότητες ανακαίνισης βάσει των 
στοιχείων από τα ΠΕΑ.   

3.  Δημιουργία και λειτουργία παραδειγματικών Κόμβων Επικοινωνίας (HUBs) 



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

Ιταλία: Κόμβος Επικοινωνίας – HUB Portale 4E 



REQUEST2ACTION: Δομή & Δράσεις 

•  Συμμετοχή των σχετικών εθνικών και περιφερειακών φορέων (φορείς χάραξης 
πολιτικής, φορείς χρηματοδότησης, επαγγελματικές οργανώσεις, ενώσεις 
καταναλωτών, ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών, κλπ) και συνεργασία στο σχεδιασμό και  
την επικύρωση / αξιολόγηση των δράσεων του έργου. 

 

• Ουσιαστική συμβολή στην ενημέρωση, τις προδιαγραφές και την ανάπτυξη για τα 
πιλοτικά έργα και τους νέους κόμβους επικοινωνίας. 

 

• Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών από τα ενδιαφερόμενα μέρη - 
ενίσχυση της δικτύωσης και του ενδιαφέροντος για τα νέα πλαίσια δεδομένων και 
HUBs. 

4. Εμπλοκή και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών 



REQUEST2ACTION: Οι δράσεις στην Ελλάδα  

1. Κεντρική πηγή πληροφοριών   

 Παροχή στατιστικών στοιχείων για την ανακαίνιση κατοικιών που απορρέουν από 
τα ΠΕΑ, καθοδήγηση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας της εγκατάστασης 
προϊόντων και διαδικασιών ανακαίνισης, κλπ. 

 

2. Πλατφόρμα συνάντησης για τους ιδιοκτήτες /ενοικιαστές με την εφοδιαστική 

αλυσίδα, τους εγκαταστάτες και τους παρόχους υπηρεσιών στην ανακαίνιση. 
 

3.  Ενεργός μηχανισμός για την παρακολούθηση των τάσεων και της πραγματικής 
εφαρμογής των συστάσεων ΠΕΑ σε έργα ανακαίνισης κατοικιών, σε συνεργασία με 

την αγορά. 

Ο  ελληνικός κόμβος επικοινωνίας – HUB, «EnergyHUBforAll» 

http://www.energyhubforall.eu/  

http://www.energyhubforall.eu/


REQUEST2ACTION: Οι δράσεις στην Ελλάδα  

Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας “HOME ENERGY CHECK” (HEC) 

Το διαδραστικό εργαλείο (HEC) υπολογίζει τις ενεργειακές ανάγκες μιας κατοικίας και 

δύναται να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες ανάγκες που προκύπτουν από τις συστάσεις 

των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάδειξη  

• της εφαρμογής των συστάσεων 
ΠΕΑ και  

• της εξοικονομούμενης ενέργειας 

http://www.energyhubforall.eu/HEC.html  

http://www.energyhubforall.eu/HEC.html


REQUEST2ACTION: Οφέλη  

Ιδιοκτήτες κατοικιών 
 Παροχή χρήσιμων και εξατομικευμένων πληροφοριών  βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των νοικοκυριών και εξοικονόμηση χρημάτων.  

Παράγοντες της αγοράς 
 Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη των καλύτερων ευκαιριών ανακαίνισης. 

 Δυνατότητα συνεργασίας εφοδιαστικής αλυσίδας με τους ιδιοκτήτες που αναζητούν 
προμηθευτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες και παρόχους υπηρεσιών. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι 
 Χρήση αξιόπιστων και λεπτομερών πληροφοριών του έργου  συμβολή στην υποστήριξη της 

ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων.  

 Κατανόηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, σε επίπεδο κοινότητας 

 αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων. 

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
 Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ανακαίνισης, προώθηση στοχευμένων πολιτικών 

παρεμβάσεων. 

 Στήριξη στην οικοδόμηση γεφυρών και σύνδεση της πολιτείας με την εφοδιαστική αλυσίδα. 



REQUEST2ACTION: Οι δράσεις στην Ελλάδα - 
Διάδοση  

 Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες 

 

 Άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

 Social media (Linkedln, facebook) 



REQUEST2ACTION: Πληροφορίες 

Επικοινωνία:   
 
ΚΑΠΕ, Τμήμα Κτιρίων    Τηλ: 210 6603379, email: aandr@cres.gr 

 

Ιστοσελίδα: 
http://www.building-request.eu/ 

https://www.facebook.com/request2action 
  

https://www.linkedin.com/company/request2action  

mailto:aandr@cres.gr
http://www.building-request.eu/
http://www.building-request.eu/
http://www.building-request.eu/
https://www.facebook.com/request2action
https://www.linkedin.com/company/request2action


REQUEST2ACTION 

Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας 


