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Πεδίο Εφαρμογής

1. Κτιριακός Τομέας
(ΚΕΝΑΚ, 
Ενεργειακοί Επιθεωρητές, 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης)

2. Δημόσιος Τομέας

3. Ενεργειακές Υπηρεσίες –
Ενεργειακή Απόδοση



οικονομικοίοικονομικοί
παράγοντεςπαράγοντες καικαι

συγκυρίεςσυγκυρίες

ΥΠΕΚΑΥΠΕΚΑ

πολιτικοίπολιτικοί στόχοιστόχοι καικαι
επιλογέςεπιλογές

κοινωνικέςκοινωνικές
πιέσειςπιέσεις

νομικέςνομικές
υποχρεώσειςυποχρεώσεις

γραφειοκρατικάγραφειοκρατικά
κωλύματακωλύματα

αγοράαγορά

Την εποχή της κλιματικής αλλαγής, της
ενεργειακής εξάρτησης, της περιβαλλοντικής

και οικονομικής κρίσης



N. 3851/2010
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις»

ΝΝ. 3. 3855855/201/20100
«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

ΚΕΝΑΚ
(Κανονισμός Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων)

Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών

Π.Δ. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ»

Εφαρμογές ΑΠΕ και ΕΞΕ σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Δράσεις Υπουργείου

ΑΠΕΑΠΕ καικαι ΕΞΕΕΞΕ



34% 34% τηςτης συνολικήςσυνολικής ενεργειακήςενεργειακής
κατανάλωσηςκατανάλωσης

ΚτίριαΚτίρια οικιακούοικιακού τομέατομέα: : 
70 70 καικαι 200 200 kWhkWh//mm22

ΚακήΚακή μελέτημελέτη καικαι μέθοδοιμέθοδοι
κατασκευήςκατασκευής τωντων κτιρίωνκτιρίων

89% 89% τωντων κτιρίωνκτιρίων έχουνέχουν
κατασκευαστείκατασκευαστεί πρινπριν τοτο 1980 1980 

ΥΥψηλόψηλό κόστοςκόστος γιαγια θέρμανσηθέρμανση, , 
κλιματισμόκλιματισμό

ΔΔαπανηρήαπανηρή συντήρησησυντήρηση

ΕπίδρασηΕπίδραση σστηντην υγείαυγεία τωντων
ενοίκωνενοίκων

Κτιριακός Τομέας



εενεργειακήνεργειακή απεξάρτησηαπεξάρτηση
καικαι ασφάλειαασφάλεια

ππεριορισμόςεριορισμός τηςτης
σπατάληςσπατάλης ενέργειαςενέργειας

εεπίτευξηπίτευξη στόχουστόχου 2020--2020--2020

εεξοικονόμησηξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας

κκαταπολέμησηαταπολέμηση κκλιματικήςλιματικής
ΑλλαγήςΑλλαγής

ππεριορισμόςεριορισμός τωντων
εκπομπώνεκπομπών διοξειδίουδιοξειδίου τουτου
άνθρακαάνθρακα

Μεγάλο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας

186595122Σύνολο

67311787Μεταφορές

680127Βιομηχανία (εκτός ETS)

57151529Τριτογενής Τομέας

55331679Οικιακός Τομέας

20162010

Εξοικονόμηση για την
επίτευξη του στόχου (GWh)

ΣΔΕΑ



ΜέτραΜέτρα εξοικονόμησηςεξοικονόμησης
ενέργειαςενέργειας

ΑλλαγήΑλλαγή ΝοοτροπίαςΝοοτροπίας
στηστη δόμησηδόμηση

ΠολιτείαΠολιτεία
ΝομοθετικέςΝομοθετικές ρυθμίσειςρυθμίσεις
ΟικονομικάΟικονομικά κίνητρακίνητρα

ΕκστρατείεςΕκστρατείες εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

κτίρια χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας



Οδηγία 2002/91 
«Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

(recast οδηγία 2010/31)

ΝΝ. 3661/08. 3661/08
«Μέτρα για τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των
κτιρίων και άλλες διατάξεις»

(τροποποιήσεις στο ν. ΑΠΕ)

ΚΕΝΑΚ
(ΦΕΚ 407/Β/9.04.2010)

Π.Δ. Ενεργειακών
Επιθεωρητών

Π.Δ. Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας

Νομοθετικές Ρυθμίσεις



ΕκπόνησηΕκπόνηση ΜελέτηςΜελέτης ΕνεργειακήςΕνεργειακής ΑπόδοσηςΑπόδοσης ΚτιρίωνΚτιρίων

ΕλάχιστεςΕλάχιστες απαιτήσειςαπαιτήσεις ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης
γιαγια νέανέα καικαι υφιστάμεναυφιστάμενα κτίριακτίρια ότανόταν ανακαινίζονταιανακαινίζονται
ριζικάριζικά

ΔιαδικασίαΔιαδικασία ενεργειακήςενεργειακής επιθεώρησηςεπιθεώρησης κτιρίωνκτιρίων καικαι
έκδοσηέκδοση ΠιστοποιητικούΠιστοποιητικού ΕνεργειακήςΕνεργειακής ΑπόδοσηςΑπόδοσης

ΤακτικήΤακτική επιθεώρησηεπιθεώρηση συστημάτωνσυστημάτων λεβήτωνλεβήτων καικαι
εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων κλιματισμούκλιματισμού

ΚανονισμόςΚανονισμός ΕνεργειακήςΕνεργειακής ΑπόδοσηςΑπόδοσης ΚτιρίωνΚτιρίων
((ΦΕΚΦΕΚ 407/407/ΒΒ/9.4.2010)/9.4.2010)



Σε κάθε νέο και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά
Η ΜΕΑΚ αποτελεί διακριτή μελέτη - Δεν αναιρεί τις, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, εκπονούμενες μελέτες

Υποβάλλεται στην Πολεοδομική Υπηρεσία για έκδοση οικοδομικής άδειας

Ενσωματώνει τη μελέτη θερμομόνωσης

Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή
κατηγορία Β’)

Σε όλα τα νέα κτίρια μελέτη σκοπιμότητας
για την εγκατάσταση εναλλακτικών
συστημάτων παροχής ενέργειας

ΜελέτηΜελέτη ΕνεργειακήςΕνεργειακής ΑπόδοσηςΑπόδοσης
ΚτιρίωνΚτιρίων



ΤεχνικέςΤεχνικές ΟδηγίεςΟδηγίες ((ΤΟΤΕΕΤΟΤΕΕ) ) 
((ΦΕΚΦΕΚ 1387/1387/Α΄Α΄ /2010)/2010)

α) Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων
για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης

β) Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και
έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των
κτιρίων

γ) Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών

δ) Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
και εγκαταστάσεων κλιματισμού



ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΑ

Νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., 
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής

Υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση

ΌΛΑ τα κτίρια ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή
εκμισθώνονται (από 9/1/2011)

ΌΛΑ τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα

Για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ"

Το πιστοποιητικό
έχει ισχύ μέχρι δέκα
(10) έτη

Πολύτιμο εργαλείο
για την αγορά
ακινήτων και για τον
εκάστοτε αγοραστή ή
μισθωτή

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

15% προστιθέμενη αξία
συσχέτιση της αξίας του
κτιρίου με την ποιότητα
κατασκευής του και το
κόστος λειτουργίας του



ΠιστοποιητικΠιστοποιητικόό
ΕνεργειακήςΕνεργειακής
ΑπόδοσηςΑπόδοσης

9 ενεργειακές κατηγορίες

Ελάχιστη απαίτηση: 
Κατηγορία Β’

Δυνατότητα τριών
βέλτιστων ενεργειακών
κατηγοριών
(Β+,Α, Α+)= προς κτίρια
μηδενικών εκπομπών

ΤΟΤΕΕ (έντυπα
ενεργειακών
επιθεωρήσεων)





ΕνεργειακοίΕνεργειακοί ΕπιθεωρητέςΕπιθεωρητές

ΠΟΙΟΙΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑΝΑ ΓΙΝΟΥΝΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

(Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί και Πτυχιούχοι Μηχανικοί
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

εφόσον:

ι) Παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ιι) Επιτύχουν σε εξετάσεις

ιι) Διαθέτουν εμπειρία

(Β) Πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές σε χώρες της ΕΕ

Νομικά πρόσωπα



ΕνεργειακοίΕνεργειακοί ΕπιθεωρητέςΕπιθεωρητές

Εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών

Χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ και
Β΄ τάξης (με ισχύ δέκα ετών):

- Κτιρίου
- Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης
- Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Α’ τάξης: μόνο σε κτίρια κατοικίας
Β’ τάξης: σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και
χρήσης

Προσωρινοί Επιθεωρητές (Μηχανικοί με
10ετή εμπειρία)



ΥποστηρικτικέςΥποστηρικτικές δρδράσειςάσεις γιαγια
τηντην εφαρμογήεφαρμογή

1. Λογισμικό Επιθεώρησης

2. Βάση Δεδομένων για το Αρχείο των Επιθεωρήσεων

3. Βάση Δεδομένων για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

4. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση των Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων και Επιθεωρητών, την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων, κλπ.

5. Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών

6. Εκπαίδευση υπαλλήλων Πολεοδομικών Υπηρεσιών

7. Σύστημα εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών

8. Επεξεργασία θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών Κινήτρων
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ)

9. Προγραμματισμός ημερίδων, συνεδρίων, δράσεων ενημέρωσης



Ν. 3855/2010 
«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές
υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

Εναρμόνιση με την οδηγία 2006/32/ΕΚ

Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ανταγωνιστικότητα οικονομίας, ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού, προστασία
περιβάλλοντος)

Ρυθμίζει την αγορά των Επιχειρήσεων
Ενεργειακών Υπηρεσιών

Πλαίσιο για εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημόσιο τομέα

Συντονίζει την προώθηση των Πράσινων
Δημόσιων Προμηθειών



εενεργειακήνεργειακή απεξάρτησηαπεξάρτηση
καικαι ασφάλειαασφάλεια

ππεριορισμόςεριορισμός τηςτης
σπατάληςσπατάλης ενέργειαςενέργειας

εεπίτευξηπίτευξη στόχουστόχου 2020--2020--2020

εεξοικονόμησηξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας

κκαταπολέμησηαταπολέμηση κκλιματικήςλιματικής
ΑλλαγήςΑλλαγής

ππεριορισμόςεριορισμός τωντων
εκπομπώνεκπομπών διοξειδίουδιοξειδίου τουτου
άνθρακαάνθρακα

186595122Σύνολο

67311787Μεταφορές

680127Βιομηχανία (εκτός ETS)
57151529Τριτογενής Τομέας

55331679Οικιακός Τομέας

20162010

Εξοικονόμηση για την
επίτευξη του στόχου (GWh)

1ο ΣΔΕΑ

ΑΝΑΘΕΣΗΑΝΑΘΕΣΗ στοστο ΚΑΠΕΚΑΠΕ τηντην εκπόνησηεκπόνηση 22ουου
καικαι 33ουου ΣΔΕΑΣΔΕΑ

Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης



Δημόσιος Τομέας

•• ΣταδιακήΣταδιακή εφαρμογήεφαρμογή συστήματοςσυστήματος ενεργειακήςενεργειακής
διαχείρισηςδιαχείρισης

•• ΜέτραΜέτρα βελτίωσηςβελτίωσης καικαι ελάχιστεςελάχιστες απαιτήσειςαπαιτήσεις
ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης γιαγια τιςτις προμήθειεςπρομήθειες

•• ΜέτραΜέτρα μείωσηςμείωσης τηςτης ενεργειακήςενεργειακής κατανάλωσηςκατανάλωσης
τωντων κτιρίωνκτιρίων

•• ΚανονισμόςΚανονισμός προμηθειώνπρομηθειών γιαγια τατα οχήματαοχήματα

•• ΚατάρτισηΚατάρτιση ΣΕΑΣΕΑ μεταξύμεταξύ ΕΕΥΕΕΥ καικαι ΔημοσίουΔημοσίου

•• ΠράσινεςΠράσινες ΔημόσιεςΔημόσιες ΣυμβάσειςΣυμβάσεις

ΣύνθεσηΣύνθεση νομοθεσίαςνομοθεσίας

ΣαφέςΣαφές χρονοδιάγραμμαχρονοδιάγραμμα

ΚΥΑΚΥΑ ««ΜέτραΜέτρα γιαγια τητη βελτίωσηβελτίωση
τηςτης ενεργειακήςενεργειακής
απόδοσηςαπόδοσης καικαι τηντην
εξοικονόμησηεξοικονόμηση
ενέργειαςενέργειας στοστο δημόσιοδημόσιο
καικαι ευρύτεροευρύτερο δημόσιοδημόσιο
τομέατομέα»»

((ΦΕΚΦΕΚ 1122/1122/ββ/17.06.2008)/17.06.2008)

ΠρογράμματαΠρογράμματα
-- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
-- ΕΞΕΕΞΕ & & ΑΠΕΑΠΕ



Υποχρεώσεις
Διανομείς ενέργειας - Διαχειριστές δικτύων -

Προμηθευτές ενέργειας

Βελτίωση υφιστάμενου πλαισίου
παροχής ενέργειας

Επανασχεδιασμός - Εξορθολογισμός
τιμολόγησης

Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών

Έκδοση λογαριασμών με
πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης

ΣυνεννόησηΣυνεννόηση μεμε
αρμόδιουςαρμόδιους
φορείςφορείς



• Παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων
κινήτρων, με σκοπό την υλοποίηση μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας

• Ειδικό Ταμείο, με σκοπό την ενθάρρυνση των
επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμησης
ενέργειας

Κίνητρα



Ενεργειακές Υπηρεσίες

Νέα αγορά

Οικιακός τομέας
Βιομηχανία
Μεταφορές
Τριτογενής τομέας
Δημόσιος τομέας, εμπορικός)
Γεωργία
Ένοπλες δυνάμεις



Επιχειρήσεις Ενεργειακών
Υπηρεσιών

Παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες
και εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή σε
κτίρια καταναλωτών

Μπορούν να αναλαμβάνουν:  
υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση, 
χρηματοδότηση, των μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας

Ανάληψη επενδυτικού –
οικονομικού ρίσκου

ΣυνεννόησηΣυνεννόηση μεμε
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις



Χρηματοδότηση από Τρίτους

Περιπτώσεις ιδιωτικών αλλά
και δημοσίων επενδύσεων
όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα
ίδια κεφάλαια

Δύσκολη οικονομική συγκυρία

Σημαντικό εργαλείο
χρηματοδότησης και
υλοποίησης των ενεργειακών
επενδύσεων

ΣυνεννόησηΣυνεννόηση μεμε
ΤράπεζεςΤράπεζες



Μητρώο – Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΕΥ

Διασφάλιση της ποιότητα και της ασφάλεια
των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ρυθμίζουν τους κανόνες της νέας αγοράς
ενεργειακών υπηρεσιών, την εύρυθμη
λειτουργία και τη σωστή ανάπτυξη της

Οικονομική επάρκεια των ΕΕΥ

Απαιτούμενης εμπειρίας και τεχνογνωσίας

Αποτροπή εμπλοκής Επιχειρήσεων που
δεν δύνανται να προσφέρουν αποδοτικές
και ποιοτικές υπηρεσίες

ΣυνεννόησηΣυνεννόηση μεμε
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις



Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης

Καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του τελικού καταναλωτή και της
Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)

Στην ΣΕΑ προσδιορίζονται οι παράμετροι και τα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και της
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας

Στη ΣΕΑ δύναται να συμμετέχει τρίτος, ο οποίος χρηματοδοτεί την
παρεχόμενη ενεργειακή υπηρεσία (ΧΑΤ)

Ορίζεται το συμφωνημένο οικονομικό αντάλλαγμα βάση την
εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται

Η ΕΕΥ υποχρεούται να διασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας
και το οικονομικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού
χρόνου

Δυνατότητα και στο Δημόσιο Τομέα (με ή χωρίς ΧΑΤ)

Ασφάλεια ενεργειακού εξοπλισμού

Εκούσιες Συμφωνίες

ΣυνεννόησηΣυνεννόηση μεμε
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις

ΑρμόδιαΑρμόδια ΥπηρεσίαΥπηρεσία



ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη συνδρομήσυνδρομή
όλωνόλων

Πολιτεία (μείωση γραφειοκρατίας, παραδειγματισμός
μέσω δημοσίων κτιρίων, θεσμικά και οικονομικά κίνητρα)
Μηχανικοί (υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της
μελέτης)
Επιχειρήσεις (υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της
κατασκευής,)
Εκπαιδευτικά ιδρύματα (νέα γενιά μηχανικών, 
περιβαλλοντική παιδεία)
Τράπεζες (ΧαΤ, νέα αγορά, ενεργειακά προϊόντα, 

ESCOs)
Επαγγελματικοί φορείς (επιμόρφωση εμπλεκομένων
στη δόμηση)
ΜΜΕ (προβολή και ενθάρρυνση)
Πολίτες (περιβαλλοντικό κόστος των επιλογών τους)



www. ypeka.grwww. ypeka.gr
www.buildingcert.grwww.buildingcert.gr


