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Eνεργειακή απόδοση…
a sleeping giant

Στόχοι ενεργειακής
απόδοσης





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

Ενεργειακή Ένωση



Ασφάλεια εφοδιασμού
Ολοκληρωμένη εσωτερική
αγορά ενέργειας



Ενεργειακή
αποδοτικότητα



Μείωση των εκπομπών CO2
Έρευνα και καινοτομία
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Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Θεσμικό πλαίσιο
1980: Κανονισμός Θερμομόνωσης
2000: Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ)
Οδηγία 2002/91
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» - EPBD

2008: Ν. 3661
2010: Ν. 3951
2010: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
2010: Π. Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών

Οδηγία 2006/32
«Ενεργειακές Υπηρεσίες» – ESD

2008: Υ. Α. για τα δημόσια κτίρια
2008: 1ο ΣΔΕΑ
2010: Ν. 3855
2011: Υ. Α. για τις ESCOs
2011: 2ο ΣΔΕΑ

Οδηγία 2010/31
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» – EPBD
(αναδιατύπωση)

2013: Ν. 4122
2016: αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ (cost optimal)
2016: καθορισμός nZEB

Οδηγία 2012/27
«Ενεργειακή Απόδοση» – EED

2014: ΕΣΔΕΑ
2015: Ν. 4342
4
2016: Υ.Α. Ενεργειακών Ελεγκτών (υπό έκδοση)

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων  ν. 4122/2013
•
•
•
•
•
•

ΚΕΝΑΚ
Ενεργειακοί επιθεωρητές
Οικονομικά αποδοτικές ελάχιστες απαιτήσεις
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση άδειας δόμησης
nZEB

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ:
 Μελέτη για τον καθορισμό των βέλτιστων από
πλευράς κόστους (cost optimal) ελάχιστων
απαιτήσεων
 Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια
(nΖΕΒ)

«Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»:
Κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό από ΑΠΕ
1.1.2021: όλα τα νέα κτίρια ή αυτά που ανακαινίζονται ριζικά
1.1.2019: όλα τα νέα κτίρια ή αυτά που ανακαινίζονται ριζικά που στεγάζουν
υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας, ΥΠΕΝ

Εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας
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Ενεργειακή Απόδοση
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 ν. 4342/2015
•
•
•
•
•
•

Εθνικός στόχος
Μέτρα πολιτικής και καθεστώτα επιβολής
Προσέλκυση επενδύσεων
Ενεργειακοί έλεγχοι
Δημόσια κτίρια
Προώθηση των ESCOs

Εθνικός Στόχος Ενεργεικής Απόδοσης
Τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020: 18,4 Μtoe
Ευρωπαϊκός στόχος: ενεργειακές εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας 368 Mtoe έως το 2020

3 ,5 0 %

3 ,0 0 %

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Κτιριακός τομέας, Ελλάδα

Αειφορικό Κτιριακό Απόθεμα:
σταδιακή και συντονισμένη
αναβάθμιση του κτιριακού
αποθέματος, ώστε το 2050
τουλάχιστον το 80% του
υφισταμένου σήμερα κτιριακού
αποθέματος να έχει αναβαθμιστεί
ενεργειακά

2 ,5 0 %

2 ,0 0 %

1 ,5 0 %

1 ,0 0 %

0 ,5 0 %

0 ,0 0 %

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
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60%
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Μέτρα πολιτικής
Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας το 2020: 3,30 Mtoe
Νέες ετήσιες εξοικονομήσεις:
902,1 ktoe
Κλιμακωτός βαθμός εξοικονόμησης (1% το 2014 και το 2015, 1,25% το 2016 και το 2017 και 1,5% το 2018, 2019 και 2020)

Α/Α

Μέτρο πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας

Αριθμός παρεμβάσεων

Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας (ktoe)

70.000 κατοικίες

83,8

Μ1

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»

Μ2

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στους ΟΤΑ

104 δήμοι

3,7

Μ3

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» στους ΟΤΑ ΙΙ

139 δήμοι

8,3

Μ4

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

200.000 κατοικίες

239,5

Μ5

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

280 δημόσια κτίρια

12,8

Μ6

Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης

3.500 κτίρια

31,6

Μ7

Εφαρμογή ΣΕΔ σε φορείς του Δημόσιου

4.000 κτίρια

28,1

Μ8

Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέσω ESCOS

3.000 κτίρια

50,8

Μ9

Eπαίδευση σε στελέχη του τριτογενούς τομέα

40.000 άτομα

76,8

Μ10

Πράξεις ΕΠΠΕΡΑΑ

Μ11

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

Μ12

Ενεργειακοί υπεύθυνοι σε κτίρια του δημόσιου

Καθεστώτα Επιβολής
Από 1.1.2017

14,2
90.000 κατοικίες

107,8

15.000 κτίρια

52,6

Ενεργειακοί Έλεγχοι
Υποχρεωτικά σε μη Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Κατηγορία Α΄: κατοικίες, γραφεία – εμπορικά καταστήματα έως και 2.000 τμ,

επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ έως 22 kW ή θερμική
έως 50 kW

Κατηγορία Β΄: γραφεία – εμπορικά καταστήματα άνω των 2.000 τμ, υπόλοιπα κτίρια
τριτογενούς τομέα, και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική
εγκατεστημένη ισχύ έως 1.000 kW

Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική
εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1.000 kW

Υποχρεώσεις Δημοσίων Φορέων
Ετήσια ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού δημοσίων κτιρίων
Εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο περιέχει
συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης,
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων
Καθιέρωση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει
ενεργειακές επιθεωρήσεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,
Εφαρμογή των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας, μεταξύ
άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και επιχειρήσεις
ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων (εκπαίδευση στο ΙΝΕΠ)
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αναβάθμισης

Εφαρμογή ESCOs
1. Εξασφάλιση επαρκούς νομοθετικού πλαισίου

2. Σημεία που πρέπει να ξεκαθαριστούν
i. Είδος πρόσκλησης
ii. Τρόπος Αξιολόγησης προσφορών
iii. Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης
iv. Τρόπος και μεθοδολογία παρακολούθησης και επαλήθευσης
v. Διασφάλιση αποπληρωμής των ΕΕΥ
3. Επιπρόσθετα σημεία
i. Μίγμα χρηματοδότησης
ii. Μηχανισμός παρακολούθησης
iii. Δημιουργία Ταμείου
iv. Δημιουργία εγχειριδίων
v. Ενημέρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών
vi. Αξιοποίηση Μητρώου ΕΕΥ

Λεφτά Υπάρχουν?
Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ποσά για Ενεργειακή Απόδοση)

Σύνολο:

1,23 δισ. εκατ.
- 758 εκατ. ΕΠΑΝΕΚ
- 399 εκατ. ΠΕΠ
- 73 εκατ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της
χώρας και ειδικότερα των κατοικιών, των δημοσίων κτιρίων, των κτιρίων
επαγγελματικής χρήσης και των ΜΜΕ, καθώς και ενίσχυση των Επιχειρήσεων
Ενεργειακών Υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
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Εκτιμώμενη
συνολική
δημόσια δαπάνη
(εκ. €)

Κοινοτική
συνδρομή
(εκ. €)

249,8

194,9

292,2

227,4

50

39,4

ΑΠΕ (βιομάζα)

60,6

47,4

ΑΠΕ (υδροηλεκτρική, γεωθερμική, θάλασσα)

58,2

46,1

38,6
211
210,5

30,9
165
159,9

59

46,3

1.229,9

957,3

Πεδίο παρέμβασης

Ανακαίνιση των δημοσίων υποδομών με σκοπό την
ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης
Ανακαίνιση των κατοικιών με σκοπό την ενεργειακή
απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης
Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και
μέτρα στήριξης

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση
Ηλεκτρισμός
Φυσικό αέριο
Έξυπνα συστήματα διανομής ενέργειας μεσαίας και
χαμηλής τάσης

Σύνολο
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Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον
Επιπτώσεις στην Οικονομία
550 εκατ. Ευρώ (0,35% ΑΕΠ) στην
πραγματική οικονομία περίπου.
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση
ενέργειας: 90 ktoe

Τόνωση του κατασκευαστικού τομέα
2500 νέες θέσεις εργασίας ετησίως:
1.700 τεχνίτες, προμηθευτές, 500
μηχανικούς, 300 υπαλλήλους
τραπεζών

Επιπτώσεις στα νοικυριά
Ο μέσος όρος της εξοικονόμησης
ενέργειας είναι 40% (127 kwh/m2),
όπως υπολογίζεται από τα ΠΕΑ.
Οι πραγματική μείωση στους
ενεργειακούς λογαριασμούς
κυμαίνεται από 400-1.200 ευρώ
ετησίως
Οι ιδιοκτήτες δεν προκαταβάλουν για
τις επεμβάσεις
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Νέο πρόγραμμα
400 εκατ. ευρώ

292 εκατ δημόσια δαπάνη














ΕΤΕΑΝ ΑΕ : διαχειριστής
μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία: 25.000 ευρώ
ηλεκτρονικής πλατφόρμα
Οχι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες
οι κατηγορίες επιδότησης είναι κλιμακωτά και περισσότερα
μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης έως 70%
οικογενειακό και ατομικό εισόδημα, και προστατευόμενα μέλη
δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου
Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά
Επικαιροποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων και των τιμών τους
μόνο μία αιτηση ανά ενδιαφερόμενο
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
athanasioud@prv.ypeka.gr

