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Δεκήηξεο Αζαλαζίνπ 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, MSc, ΕΔΔ 

 

 Παξαζθεπή, 14 Οθησβξίνπ 2016 

 Δθνική ενεπγειακή πολιηική για ηην 
ενεπγειακή απόδοζη:  

ςθιζηάμενη καηάζηαζη και πποοπηικέρ 
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Οη εγέηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζπκθώλεζαλ ζε ηξείο ελεξγεηαθνύο 

ζηόρνπο έσο ην 2030:   
 

 40% κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

ηνπ 1990                                                                                                     
(δεζκεπηηθόο γηα θάζε θξάηνο κέινο μερσξηζηά θαη γηα ηελ Έλσζε ζπλνιηθά) 

 

 27% ηεο ρξήζεο ΑΠΕ ζην επί ηνπ ζπλόινπ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 
(δεζκεπηηθόο ζε επξσπατθό επίπεδν, αιιά όρη γηα θάζε θξάηνο κέινο μερσξηζηά) 

 

 27% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990  
(κε δεζκεπηηθόο ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν) 

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης 
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 Αζθάιεηα εθνδηαζκνύ 

 

 Οινθιεξσκέλε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο 

 

 Δνεπγειακή αποδοηικόηηηα 
Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ώζηε λα κεησζεί ε ξύπαλζε, λα 

δηαηεξεζνύλ νη εγρώξηεο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη λα κεησζνύλ νη εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο 

 

 Μείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 

 

 Έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

Ενεργειακή Ένωση 

5 τομείς πολικής  



Κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα 

Υπηρεσίες 

14% 
Βιομηχανία 

15% 

Κατοικίες 

30% 

Μεταφορές 

37% 

Γεωργία 

2% 
Άλλο 

2% 

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στην Ελλάδα 

(2012) 

 

 ενεπγειακή απεξάπηηζη και 
αζθάλεια  

 

 επίηεςξη ζηόσος 20-20-20 

 

 εξοικονόμηζη ενέπγειαρ 

 

 καηαπολέμηζη κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

 

 καηαπολέμηζη ηηρ ενεπγειακήρ 
θηώσειαρ 



Σθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

- Οικονομικι κρίςθ 

- Μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 



Νομοθετικό πλαίσιο Ενεργειακής Απόδοσης 

 

 

  

 

 

 

  

  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγία 2010/31/ΔΔ για ηην Δνεπγειακή Απόδοζη ηων 

Κηιπίων  ν. 4122/2013 
• ΚΕΝΑΚ 

• Οηθνλνκηθά απνδνηηθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

• nZEB 

• Ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο 

 

Οδηγία 2012/27/ΔΔ για ηην Δνεπγειακή Αποδοηικόηηηα  

 ν. 4342/2015 
• Εζληθόο ζηόρνο 

• Μέηξα πνιηηηθήο θαη θαζεζηώηα επηβνιήο 

• Πξνζέιθπζε επελδύζεσλ 

• Ελεξγεηαθνί έιεγρνη 

• Δεκόζηα θηίξηα 

• Πξνώζεζε ησλ ESCOs 
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Θεσμικό πλαίσιο 

1980: Καλνληζκόο Θεξκνκόλσζεο 

2000: Καλνληζκόο Οξζνινγηθήο Υξήζεο θαη 

Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο (ΚΟΥΕΕ) 

Οδηγία 2002/91  

«Δνεπγειακή Απόδοζη Κηιπίων» - EPBD  

2008: Ν. 3661 

2010: Ν. 3951 

2010: Κανονιζμόρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ 

Κηιπίων (ΚΔΝΑΚ) 

2010: Π. Γ. Δνεπγειακών Δπιθεωπηηών  

Οδηγία 2006/32  

«Δνεπγειακέρ Τπηπεζίερ» – ESD 

2008: Τ. Α. γηα ηα δεκόζηα θηίξηα 

2008: 1ν ΔΕΑ 

2010: Ν. 3855 

2011: Τ. Α. γηα ηηο ESCOs 

2011: 2ν ΔΕΑ  

Οδηγία 2010/31  

«Δνεπγειακή Απόδοζη Κηιπίων» – EPBD 

(αναδιαηύπωζη) 

2013: Ν. 4122 

2016: αλαζεώξεζε ΚΕΝΑΚ (cost optimal) 

2016: θαζνξηζκόο nZEB 

Οδηγία 2012/27  

«Δνεπγειακή Απόδοζη» – EED 

2014: ΕΔΕΑ  

2015: Ν. 4342  

2016: Τ.Α. Ελεξγεηαθώλ Ειεγθηώλ (ππό έθδνζε) 
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Κτιριακός Τομέας, Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Σα θηίξηα είλαη ππεύζπλα γηα  

• ην 40% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  

• Σν 36% ησλ εθπνκπώλ CO2  

 

Σν 35% ησλ θηηξίσλ ζηελ ΕΕ είλαη άλσ ησλ 50 εηώλ 

 

Η ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ ζα κπνξνύζε λα 

νδεγήζεη ζε κείσζε 

• 5-6% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

• 5% κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2  

 



Κτιριακός τομέας, Ελλάδα 

Με κάποιο είδορ μόνωζηρ: 60% 
  

Ζ ενεπγειακή απόδοζη 

Βεληιώνεηαι ζηαδιακά 
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EPBD  
Ππαγμαηική ςλοποίηζη: 2011 

   Πηζηνπνηεηηθά Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΕΑ): 700.000 

   Ελεξγεηαθνί Επηζεσξεηέο: (12.600) 

   Ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο  

   Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο 

 

 

 

 

  

 

ΔΚΚΡΔΜΟΤΝ:   Μελέηη για ηον καθοπιζμό ηων βέληιζηων από πλεςπάρ 

                                κόζηοςρ (cost optimal) ελάσιζηων απαιηήζεων   

    σεδόν Μηδενικήρ Καηανάλωζηρ Κηίπια (nΕΔΒ) 

        



 
- Μεθοδολογία 

- Ελάχιστες Απαιτήσεις 

- Τύπος και περιεχόμενο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 
- Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης 

- Τύπος και Περιεχόμενο ΠΕΑ 

 

Ο υφιστάμενος ΚΕΝΑΚ διατηρείται σε ισχύ 

Ωστόσο απαιτείται η έκδοση νέου ΚΕΝΑΚ: 

- Υπολογισμό οικονομικής εφικτότητας 

- Προσαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων (βέλτιστες από πλευράς 

κόστους επίπεδα) 

- Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις των κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

- Διάκριση νέων και υφιστάμενων κτιρίων 

 
 

 

 

 

 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) 
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EPBD (ν. 4122/2013, Άρθρο 9)  

 

        

1.1.2021:  

όια ηα λέα θηίξηα ή απηά πνπ αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά πξέπεη λα είλαη θηίξηα 

ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

1.1.2019:  

όια ηα λέα θηίξηα ή απηά πνπ αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο 

ηνπ δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πξέπεη λα είλαη θηίξηα ζρεδόλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Δθνικό ζσέδιο αύξηζηρ ηος απιθμού ηων κηιπίων με ζσεδόν 

μηδενική καηανάλωζη ενέπγειαρ 

«Κηίπιο με ζσεδόν μηδενική καηανάλωζη ενέπγειαρ»: 

Κηίξην κε πνιύ πςειή ελεξγεηαθή απόδνζε. Η ζρεδόλ κεδεληθή ή πνιύ ρακειή 

πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα θαιύπηεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ΑΠΕ 
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nZEB – Ευρωπαϊκή Εμπειρία  

 Από ηο 2021 οι ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηα νέα κηίπια θα 

είναι αςηέρ ηος nZEB  

 

 Από ηο 2021 ηα νέα κηίπια ππέπει να έσοςν ζσεδόν 

μηδενική καηανάλωζη ενέπγειαρ  

 

 Ζ πλήπηρ μεηαηποπή ηος ςθιζηάμενος κηιπιακού 

αποθέμαηορ ζε nZEBs μποπεί να επιηεςσθεί ζε πποοπηική 

2030/2050 

 

 Δίναι εθικηή η ομαλή και ζηαδιακή μεηάβαζη από ηιρ 

βέληιζηερ από πλεςπάρ κόζηοςρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ ζηιρ 

απαιηήζειρ ηος nZEB  
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nZEB – Ευρωπαϊκή Εμπειρία  

 Oι ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηα nZEB κςμαίνονηαι από 20 έωρ 250 kWh/m²/έηορ (η 

οποία πεπιλαμβάνει ηη σπήζη ηηρ ενέπγειαρ ζε ζςζκεςέρ) 

 

 Για ηα κηίπια καηοικιών οι μέγιζηερ ηιμέρ καηανάλωζηρ ππωηογενούρ ενέπγειαρ 

κςμαίνονηαι από 20 έωρ 160 kWh/m²/έηορ, ενώ πολλέρ σώπερ πποηείνοςν 45 ή 50 

kWh/m²/έηορ 

 

 Ζ απαίηηζη για ηα nZEB να καηαναλώνοςν κάηω από 30 kWh/m²/έηορ 

ππωηογενούρ ενέπγειαρ, ηόζο για ηον οικιακό όζο και για ηον ηπιηογενή ηομέα, 

θαίνεηαι να είναι απκεηά θιλόδοξη, ειδικά εάν ζςμπεπιληθθεί και η σπήζη 

ενέπγειαρ από ζςζκεςέρ  

 

 Οπιζμένα κπάηη μέλη επέλεξαν να ζςνδέζοςν ηο επίπεδο nZEB με ηην ηάξη 

ενεπγειακήρ απόδοζηρ (π.σ. κηίπιο καηηγοπίαρ Α ++).  

 

 ε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ, ηα κπάηη μέλη έσοςν καθοπίζει nZEBs μόνο για 

μονοκαηοικίερ, ενώ οι οπιζμοί για ηιρ ςπόλοιπερ σπήζειρ κηιπίων βπίζκονηαι ζε 

εξέλιξη 



15 

Πολιτικές και μέτρα προώθησης των nZEB 

 

Απαιηείηαι να πεπιληθθούν με ζαθήνεια ζηιρ μακποσπόνιερ 

ζηπαηηγικέρ ανακαίνιζηρ ηος κηιπιακού αποθέμαηορ (άπθπο 4 

ηηρ EED), ζηα Δθνικά σέδια Γπάζηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ 

και να ζςνδςαζηούν με ηα ππογπάμμαηα επιδόηηζηρ ηος ΔΠΑ  

 

Σα μέηπα και οι πολιηικέρ πεπιλαμβάνοςν:  

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο,  

ελίζρπζεο ηνπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ  

ρξεκαηνδνηηθά κέζα,  

θνξνινγηθά θαη πνιενδνκηθά θίλεηξα,  

πξνώζεζε εγθαηάζηαζεο ΑΠΕ,  

εηδηθή θαζνδήγεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε γηα πιεζπζκνύο πςεινύ 

θηλδύλνπ  

επηδνηνύκελα επηηόθηα ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ γηα ελεξγεηαθά  

απνδνηηθά ζπίηηα  

πινπνίεζε επηδεηθηηθώλ θαη πηινηηθώλ έξγσλ (ηδίσο γηα ην 

δεκόζην ηνκέα) 



Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας  

του Σώματος Επιθεώρησης, Περιβάλλοντος, 

Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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EED 2012/27/ΕΕ 
Δςπωπαϊκόρ ζηόσορ: ελεξγεηαθέο εμνηθνλνκήζεηο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο 368 

Mtoe έσο ην 2020 

 

  

Δθνικόρ ηόσορ Δνεπγεικήρ Απόδοζηρ 

Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2020: 18,4 Μtoe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007 2009 2011 

2020 

(Δνδεικηικόρ 

ζηόσορ 

2012/27/ΔΔ) 

Ππωηογενήρ καηανάλωζη 

ενέπγειαρ (Μtoe) 
30,7 29,6 26,9 24,7 

Σελική καηανάλωζη 

ενέπγειαρ (Μtoe) 
22,1 20,5 18,9 18,4 

Δνεπγειακή ένηαζη 

ππωηογενούρ καηανάλωζηρ 

ενέπγειαρ (koe/€) 

0,137 0,128 0,129 0,109 

Δνεπγειακή ένηαζη ηελικήρ 

καηανάλωζηρ ενέπγειαρ 

(koe/€) 

0,099 0,089 0,091 0,081 



Κτιριακός τομέας, Ελλάδα 

Έθζεζε καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε επελδύζεσλ γηα ηελ αλαθαίληζε 

ηνπ απνηεινύκελνπ από θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θηίξηα, δεκόζηα θαη ηδησηηθά, εζληθνύ θηηξηαθνύ 

απνζέκαηνο 

Αειθοπικό Κηιπιακό Απόθεμα: 

ζηαδηαθή θαη ζπληνληζκέλε 

αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ 

απνζέκαηνο, ώζηε ηο 2050 

ηοςλάσιζηον ηο 80% ηος 

ςθιζηαμένος ζήμεπα κηιπιακού 

αποθέμαηορ να έσει αναβαθμιζηεί 

ενεπγειακά 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 20% 40% 60% 80%
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Μακποσπόνια ζηπαηηγική για ηην πποζέλκςζη επενδύζεων για ηην 
ανακαίνιζη ηος κηιπιακού ηομέα 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ 
ΠΟΟΣΟ 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

Ειαθξηά 20% 

Μέηξηα 40% 

Ρηδηθή 60% 

ρεδόλ Μεδεληθήο 

Ελεξγεηαθήο 

Καηαλάισζεο 

80% 
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Μακποσπόνια ζηπαηηγική για ηην πποζέλκςζη επενδύζεων για ηην 
ανακαίνιζη ηος κηιπιακού ηομέα 

ύκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ εμεηάζηεθαλ, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ νοικοκςπιών πξνθύπηεη : 

  0.9 - 3,7 εκαη. ενεπγειακέρ ανακαινίζειρ νοικοκςπιών 

  11 - 100% εξοικονόμηζη ενέπγειαρ (ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλάισλαλ ην 2011)  

  6 - 50 διρ εςπώ κέρξη ην 2050 θόζηε επέλδπζεο 

  8 - 13% εζωηεπικό βαθμό απόδοζηρ (IRR) ησλ ελ ιόγσ επελδύζεσλ  

 23 - 27 σιλιάδερ θέζειρ επγαζίαρ θαηά κέζν όξν ζε εηήζηα βάζε κε νξίδνληα ην 2050 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΒΑΘΟΤ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ (2015 – 2050) – ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

ΔΝΑΡΗΑ 

ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ 
ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ –  

ΔΝΑΡΞΖ ΔΣΟ 2015 

ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ – 

ΣΔΛΟ ΔΣΟ 2050 

2015 2025 2050 
Ειαθξηά 

20% 

Μέηξηα 

40% 

Ρηδηθή 

60% 

Ειαθξηά 

20% 

Μέηξηα 

40% 

Ρηδηθή 

60% 

ζΜΔΚ 

80% 

1-ΒΑΗΚΟ 25.000 25.000 25.000 12.000 2.250 750 12.000 2.250 750 0 

2-ΜΔΣΡΗΟ 25.000 62.000 176.000 12.000 2.200 800 52.800 88.000 34.800 0 

3-ΗΥΤΡΟ 25.000 116.000 116.000 12.000 2.240 760 6.000 40.800 70.00 0 

4-ΦΗΛΟΓΟΞΟ 25.000 116.000 116.000 12.000 2.100 900 6.000 11.600 81.600 17.600 

5-ΣΟΥΩΝ 28.000 78.000 160.000 6.000 14.000 8.000 24.000 88.000 48.000 0 
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Μέτρα πολιτικής 

 

  

Εμνηθνλόκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ην 2020: 3,30 Mtoe   

Νέεο εηήζηεο εμνηθνλνκήζεηο:           902,1 ktoe 
Κλιμακωηόρ βαθμόρ εξοικονόμηζηρ (1% ηο 2014 και ηο 2015, 1,25% ηο 2016 και ηο 2017 και 1,5% ηο 2018, 2019 και 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Μζτρο πολιτικισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ Αρικμόσ παρεμβάςεων 
Υπολογιηόμενθ εξοικονόμθςθ τελικισ 

ενζργειασ (ktoe) 

Μ1 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηςη Κατ' Οίκον» 70.000 κατοικίεσ 83,8 

Μ2 Πρόγραμμα «Εξοικονομϊ» ςτουσ ΟΣΑ 104 διμοι 3,7 

Μ3 Πρόγραμμα «Εξοικονομϊ ΙΙ» ςτουσ ΟΣΑ ΙΙ 139 διμοι 8,3 

Μ4 Ενεργειακή αναβάθμιςη κατοικιϊν 200.000 κατοικίεσ 239,5 

Μ5 Ενεργειακή αναβάθμιςη δημοςίων κτιρίων 280 δθμόςια κτίρια 12,8 

Μ6 Ενεργειακή αναβάθμιςη ςε κτίρια επαγγελματικήσ χρήςησ 3.500 κτίρια 31,6 

Μ7 Εφαρμογή ΕΔ ςε φορείσ του Δημόςιου 4.000 κτίρια 28,1 

Μ8 Ενεργειακή αναβάθμιςη ςε κτίρια επαγγελματικήσ χρήςησ μζςω ESCOS 3.000 κτίρια 50,8 

Μ9 Eπαίδευςη ςε ςτελζχη του τριτογενοφσ τομζα 40.000 άτομα 76,8 

Μ10 Πράξεισ ΕΠΠΕΡΑΑ 14,2 

Μ11 υμψηφιςμόσ προςτίμων αυθαιρζτων με εργαςίεσ ενεργειακήσ αναβάθμιςησ 90.000 κατοικίεσ 107,8 

Μ12 Ενεργειακοί υπεφθυνοι ςε κτίρια του δημόςιου 15.000 κτίρια 52,6 

Καθεστώτα Επιβολής 
Από 1.1.2017 
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων 

 

Άπθπο 9 Ν. 4122/2013: 

Από 1.1.2019 όια ηα λέα θηίξηα ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα είλαη θηίξηα ρεδόλ 
Μεδεληθήο Ελεξγεηαθήο Καηαλάισζεο 

 

Άπθπο 5 ηος ν. 4342/2015:  

Κάζε ρξόλν πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά ην 3% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
ησλ θηηξίσλ ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο άλσ ησλ 250ηκ 

 καηάλογορ 82 κηιπίων ζςνολικήρ επιθάνειαρ: 310.000ημ 

 

Άπθπο 6 ηος ν. 4342/2015:  

Με εσθύνη ηων Περιθερειαρτών και ηων Δημάρτων, για ηα κηίρια αρμοδιόηηηάς 

ηοσς: 

α) εκπονείηαι ζχέδιο ενεπγειακήρ απόδοζηρ,  

β) καθιεπώνεηαι ζύζηημα ενεπγειακήρ διαχείπιζηρ,     

 

ΚΤΑ 1122 /2008 «Μέηπα για ηη βεληίωζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ και 

ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο δημόζιο και εςπύηεπο δημόζιο ηομέα»  
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 ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΩΝ 

 Ανάπηςξη Βάζηρ Γεδομένων 

 Πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο γηα ηα δεκόζηα θηίξηα  

 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ, αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ, 

ζύλδεζε κε δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ,  

 πζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (ISO 50001,2,3) 

 Οξηζκόο Ελεξγεηαθώλ Τπεπζύλσλ 

 Εθπαίδεπζε Ελεξγεηαθώλ Τπεπζύλσλ  

 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ, αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ, 

ζύλδεζε κε δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ, νξηζκόο ελεξγεηαθώλ δηαρεηξηζηώλ 

θιπ. 

 Πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο γηα ηα δεκόζηα θηίξηα  

 Επηδεηθηηθέο δξάζεηο ΔΙΣ ή ESCO  

 Καηάξηηζε ΕΑ κεηαμύ ΕΕΤ θαη Δεκνζίνπ 

 Πξάζηλεο Δεκόζηεο πκβάζεηο 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΚΣΗΡΗΑ 



ΕΣΔΕΑ για ηο 2020 Εθαπμογή ζςζηήμαηορ ενεπγειακήρ διασείπιζηρ με βάζη ηο ππόηςπο 
ISO 50001 ζε 4000 κηίπια ηος δημοζίος 

Ενεπγειακή αναβάθμιζη 270 δημοζίων κηιπίων 

Ανάπηςξη εςθςών ζςζηημάηων μέηπηζηρ ενέπγειαρ 

Ενεπγειακοί ςπεύθςνοι ζε 15.000 κηίπια ηος δημόζιος ηομέα 

Δράσεις στο ΕΣΔΕΑ για τον Δημόσιο τομέα 

Κηίρια ποσ ενηάζζονηαι ζε ζτέδια ενεργειακής απόδοζης ή 

ζσζηήμαηα ενεργειακής διατείριζης έτοσν προηεραιόηηηα καηά ηη 

θέζπιζη τρημαηοοικονομικών κινήηρων και προγραμμάηων για ηη 

βεληίωζη ηης ενεργειακής απόδοζης δημοζίων κηιρίων 



Εφαρμογή ESCOs 

 

 

  

 

 

 

  

  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δξαζθάλιζη επαπκούρ νομοθεηικού πλαιζίος 

 

2. ημεία πος ππέπει να ξεκαθαπιζηούν 

i. Είδνο πξόζθιεζεο 

ii. Σξόπνο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

iii. πκβάζεηο Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο 

iv. Σξόπνο θαη κεζνδνινγία παξαθνινύζεζεο θαη επαιήζεπζεο 

v. Δηαζθάιηζε απνπιεξσκήο ησλ ΕΕΤ  

 

3. Δπιππόζθεηα ζημεία 

i. Μίγκα ρξεκαηνδόηεζεο 

ii. Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο  

iii. Δεκηνπξγία Σακείνπ 

iv. Δεκηνπξγία εγρεηξηδίσλ 

v. Ελεκέξσζε θαη αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ 

vi. Αμηνπνίεζε Μεηξώνπ ΕΕΤ 

 

 

 

 



Πολλαπλασιαστικά οφέλη 
ΠΡΟΘΔΣΟ ΟΦΔΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΖ 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 1.0 

Κηλεηνπνίεζε νηθνλνκίαο (απαζρόιεζε) 1.5 

Κνηλσληθά νθέιε (πγεία) 1.0 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε 0.1 

Οθέιε ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ 1.0 

ΤΝΟΛΟ 4.6 

 Μείσζε ηεο Ελεξγεηαθήο Φηώρεηαο 

 Αύμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ (αμία κίζζσζεο θαη/ή πώιεζεο) 

 Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 Μεησκέλεο εηζαγσγέο ελέξγεηαο/απμεκέλε αζθάιεηα ελέξγεηαο 

 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο (εμσγελήο αμία εμνηθνλόκεζεο άλζξαθα) 

 Σόλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ 

 Σόλσζε ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο (αινπκίληα, ζεξκνκόλσζε θιπ) 



Εκνικζσ εκκζςεισ για  

- τθν ανακαίνιςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ 

- Το δυναμικό ΣΗΘΥΑ και αποδοτικισ 
τθλεκζρμανςθσ 

 

3 Σχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ (2008, 2011 and 2014) 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
athanasioud@prv.ypeka.gr 


