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Zeroing in on Energy... 



ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2030 

 

 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990 (δεσμευτικός για κάθε 

κράτος και για      την Ένωση συνολικά) 

 

 27% της χρήσης ΑΠΕ στο επί του συνόλου της 

ενεργειακής κατανάλωσης (δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά όχι για κάθε κράτος) 

 

 27% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990 (μη δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο) 
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Ευρωπαϊκή 

πολιτική για την 

Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και τις 

ΑΠΕ 



Η ΕΕ έθεσε απαιτητικούς στόχους για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης 

 

Απαραίτητες δύο προϋποθέσεις: 

 

 ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων  

 κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης με ΑΠΕ οι οποίες θα παράγονται στο κτίριο ή 

κοντά σε αυτό 

 Διαρκής παρακολούθηση – καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων 
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NZEB  - όλα τα νέα 
δημόσια κτήρια 

EPBD – ΚΜ, επικαιροποιημένες 
λίστες μέτρων και εργαλείων 

NZEB –  όλα τα νέα / ριζικά 
ανακαιν. κτήρια 

2017 

2018 

2020 

• O κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο  

• O κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  



Ριζική ανακαίνιση των Δημόσιων Κτιρίων σε κτίρια σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας  

 
Μάρτιος 2014 –Αύγουστος 2016 
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Το έργο φέρνει σε επαφή εταίρους από τις 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης για την ανάπτυξη 

και την προώθηση εργαλείων και 

μεθοδολογιών για την ριζική ανακαίνιση 

δημοσίων κτιρίων 
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Welcome to RePublic_ZEB… 

 

Το έργο RePublic_ZEB προωθεί πακέτα μέτρων και εργαλεία για την αναβάθμιση των 

δημοσίων κτιρίων σε nZEB, στην περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.  

 

• Παρόμοιες κλιματικές συνθήκες, σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ  

• Παλαιά κτίρια / Κατασκευές χωρίς καμία αναφορά στην ΕΞΕ, δεδομένης της χαμηλής 

τιμής προσφοράς ενέργειας 

• Μη διαθεσιμότητα πόρων / ανάγκη για τη δημιουργία άλλων χρηματοδοτικών 

μηχανισμών 
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Welcome to RePublic_ZEB… 

 

Κύριος στόχος του έργου η προώθηση της λύσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ nΖΕΒ», μέσω  

 

• Aύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

 

• Aξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ 

 

• Παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης 
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Το όφελος της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων… 

 

 Διερεύνηση θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου σε κάθε χώρα  

για τα nΖΕΒ 

 

 Αποτύπωση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος  

  

 Επιλογή αντιπροσωπευτικών κτιρίων του δημοσίου  

τομέα σε 11 χώρες της ΕΕ  

 

 Βέλτιστου κόστους αξιολόγηση των «πακέτων μέτρων»  

σε κάθε κτίριο, ανά χώρα και επιλογή βέλτιστων λύσεων  

 

 Διαμόρφωση «πακέτων μέτρων» για κάθε κτίριο , ανά χώρα για την ανακαίνιση του 

σε nZEB  

 

 Ενημέρωση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στις ανακαινίσεις των κτιρίων, για 

την αξιολόγηση των μέτρων 
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Βέλτιστου κόστους ανάλυση 

 

Συνολικό κόστος ενεργειακής 

αναβάθμισης (GC)  

(EN 15459) / (20-30 έτη) 

 

 κόστος επένδυσης  

 Κόστος ενέργειας  

 κόστος λειτουργίας 

  κόστος συντήρησης 
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Διαφορικό συνολικό κόστος (ΔGC)  

 

Συνολικό κόστος αν παραμείνει στην υφιστάμενη κατάσταση  

 -  

Συνολικό κόστος ενεργειακής αναβάθμισης 



Χρήση προτύπων  
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Ενεργειακή διαχείριση 
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 Συστηματικός, οργανωμένος και συνεχής 

έλεγχος - προγραμματισμένο σύνολο 

τεχνικών/διοικητικών/ οικονομικών δράσεων / 

Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της 

επιχείρησης/ οργανισμού  

 

 Εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών και βελτίωση 

λειτουργικής συμπεριφοράς 

 

 Ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση – 

μείωση ενεργειακών δαπανών 

 

 Διατήρηση ή Βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος (μείωση εκπομπών ρύπων και 

αερίων θερμοκηπίου) 
 



Ενεργειακή διαχείριση 
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• Θέσπιση Ενεργειακών Στόχων (targeting) ως επέκταση 

της Ενεργειακής Παρακολούθησης. Επανεξετάζεται σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους 

• Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 

• Διαδικασία συνεχούς ή τακτικής, χρονικά δομημένης 
καταμέτρησης της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός 
κτιρίου (ή συγκροτήματος κτιρίων) πριν και μετά την 
εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος και στις 
ενεργειακές κτιριακές εγκαταστάσεις. 



ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΕ nΖΕΒ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Αντιμετώπιση της μη εμπειρίας 

Εξοικίωση με νέες τεχνολογίες 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

nΖΕΒ  

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ – ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΡΙΣΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Σφακιανάκη Κατερίνα 

Φυσικός Κτηριακού Περιβάλλοντος 

ΚΑΠΕ 

19ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

Τηλ: (+30) 210 6603216 

e-mail: katsfak@cres.gr  
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