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Σύνολο Κτιρίων

Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 40% σε 
σχέση µε το 2010. 
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Χωρίς 20-20-20

Με 20-20-20

Για την ικανοποίηση του 20-20-20 απαιτείται µια µείωση της κατανάλωσης κατά 930 ΜΤοe ή µια µείωση κατά 9 %
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ΒΑΘΜΟΩΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (26 C) A2

Πρόσφατη  Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας έδειξε ότι οι ανάγκες των κτιρίων για κλιµατισµό µέχρι το 2100 µπορεί να 

αυξηθούν έως και κατά 4 φόρες

1960-1990 2041-2050 2091-2100 2091-2100 2091-2100

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



Η χώρα παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση σε οµογενοποιηµένα κλιµατικά χαρακτηριστικά 

από όλα  τα Ευρωπαϊκά κράτη. Κατά συνέπεια υπάρχει  σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας για όλους 
τους τύπους κτιρίων
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Αυξάνεται διαχρονικά η επιφάνεια που κατοικείται ανά άτοµο στην χώρα.

Αυτό έχει σηµαντική συνέπεια στην ενεργειακή κατανάλωση ανά άτοµο και συνολικά στην κατανάλωσης των 

νοικοκυριών στην χώρα.  
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Αριθµός Κτιρίων ανά Χρονική Περίοδο στην Αττική

Το 60 % περίπου του συνόλου του κτιριακού αποθέµατος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980 οπότε άρχισε να 
ισχύει ο κανονισµός θερµοµόνωσης. Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη ενεργειακή κατανάλωση   
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Κατανάλωση Ενέργειας Μονοκατοικίας για Θέρµανση στην Γ Ζώνη

Τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 παρουσιάζουν κατά µέση τιµή 45% περισσότερη ενέργεια για 

θέρµανση από ότι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Η κατανάλωση για κλιµατισµό είναι 

επίσης µεγαλύτερη  
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To κόστος θέρµανσης ανά άτοµο και µονάδα επιφανείας είναι κατά 127 % µεγαλύτερο στις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις 

σε σχέση µε τα υψηλή εισοδήµατα ενώ είναι κατά 100 % µεγαλύτερο στον κλιµατισµό 



Κατανάλωση Ενέργειας Κλιµατιστικών Συσκευών στην Ελλάδα , GWh/y
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Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει µια πολύ σηµαντική διείσδυση του κλιµατισµού στη χώρα.

Το γεγονός αυτό αυξάνει δραµατικά την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα ενώ δηµιουργεί σηµαντικά 

προβλήµατα στο ηλεκτρικό φορτίο αιχµής 
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Η ταχυτάτη διείσδυση του κλιµατισµού στην χώρα είναι µια από τις κύριες αίτιες της ιδιαίτερα σηµαντικής αύξησης 

του ηλεκτρικού φορτίου αιχµής της χώρας.  Το γεγονός αυτό αυξάνει το κόστος του ηλεκτρικού φορτίου αιχµής



Προηγούµενος Ελληνικός ΚανονισµόςΠροηγούµενος Ελληνικός Κανονισµός

Η έλλειψη εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας για τα κτίρια για σχεδόν τριάντα χρόνια δεν επέτρεψε την ενσωµάτωση 

σύγχρονων τεχνολογιών στα κτίρια και εκτόξευσε την κατανάλωση ενεργείας ενώ δηµιούργησε ασφυκτικές πιέσεις στους 
πολίτες  
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Για  την ανάσχεση της κλιµατικής 

µεταβολής καθώς και της θερµικής 

υποβάθµισης στον αστικό χώρο 

έχει σχεδιαστεί ένα πιλοτικό εθνικό 

πρόγραµµα αστικών αναπλάσεων 

µε συγκεκριµένα βιοκλιµατικά 

χαρακτηριστικά και µε στόχο την 

ανάσχεση της κλιµατικής 

µεταβολής.µεταβολής.

Κεντρικός στόχος του 

προγράµµατος είναι η αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής, η επιβράδυνση 

και τελικά η αναστροφή της αστικής 

κλιµατικής µεταβολής και η 

βελτίωση των οικονοµικών και 

κοινωνικών παραµέτρων που 

σχετίζονται µε αυτή



Το έργο αφορά τον ενεργειακό 

επανασχεδιασµό και την µετατροπή 

τεσσάρων εργατικών πολυκατοικιών 

σε κτίρια µηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης όπως προβλέπεται από 

την ευρωπαϊκή οδηγία για την 

ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.

Το έργο περιλαµβάνει την 

εγκατάσταση της πλέον σύγχρονης εγκατάσταση της πλέον σύγχρονης 

ενεργειακής τεχνολογίας για τα κτίρια 

που παρουσιάζουν µεγάλη 

παραµένουσα αξία στην χώρα. Το 

έργο σχεδιάζεται σαν ανοικτό show 

room κύρια της ελληνικής τεχνολογίας 

και εκπονείται µέσω εθελοντικών 

συµφωνιών µε την ενεργειακή και 

περιβαλλοντική βιοµηχανία και το 

εµπόριο 



Στο έργο θα 

χρησιµοποιηθούν έξυπνα 

δίκτυα στην ενέργεια ώστε 

αφενός να υπάρχει βέλτιστη 

διαχείριση στην ενεργειακή 

κατανάλωση, να υπάρχει 

πρόβλεψη των µελλοντικών 

καταναλώσεων, να καταναλώσεων, να 

καταγράφουν και µελετηθούν 

οι ενεργειακές συνήθειες των 

χρηστών και να υποδειχτούν 

µε ευφυείς διαδικασίες 

τεχνικές και µεθοδολογίες 

περιορισµού της ενεργειακής 

κατανάλωσης.  



Oι  εταιρείες ενεργειακών 

υπηρεσιών, ΕΕΥ – ΕSCOS, 

είναι τεχνικές και κεφαλαιακές 

εταιρείες που έχουν σαν στόχο 

την ενεργειακή αναβάθµιση των 

κτιρίων µε ιδία κεφάλαιο και την 

αποπληρωµή τους σε βάθος 

χρόνου ανάλογα µε την 

επιτυγχανόµενη εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

Το νοµικό πλαίσιο 

δραστηριοποίησης των ΕΕΥ 

είναι τελειωµένο και έχει γίνει η 

εκκίνηση της όλης διαδικασίας. 

Έχουν δηλώσει συµµετοχή περί 

τις 50 ΕΕΥ καθώς και ισος 

αριθµός υποψήφιων δηµοσίων 

κτιρίων  



Το έργο του σχεδιασµό και της 

κατασκευής του πράσινου ορεινού 

χωριό στοχεύει να δηµιουργήσει ένα 

ενεργειακά αυτόνοµο χωριό οπού 

µέσω πρασίνων δράσεων θα 

αναπτυχτεί η οικονοµία του και θα 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας.

Το έργο στηρίζεται στην βέλτιστη Το έργο στηρίζεται στην βέλτιστη 

διαχείριση των ενεργειακών πόρων 

και της πληροφορίας όσον αφορά 

το ενεργειακό δυναµικό, την 

διαχείριση των πόρων, την 

διαθεσιµότητα και χρήση των 

πρασίνων συστηµάτων και 

υπηρεσιών που επιτυγχάνεται µέσω 

ευφυών συστηµάτων και δικτύων. 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Το έργο του σχεδιασµό και της 

κατασκευής του πράσινου νησιού 

στοχεύει να δηµιουργήσει ένα νησι 

µηδενικού ισοζυγίου εκποµπών  το 

οποίο θα αποτελέσει παγκόσµιο 

παράδειγµα πράσινης διαχείρισης 

της ενεργείας,  του περιβάλλοντος, 

και της συνολικής οικονοµίας της 

περιοχής. 

Χρησιµοποιούνται έξυπνο σχεδιασµό Χρησιµοποιούνται έξυπνο σχεδιασµό 

για την βελτιστοποίηση των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

συστηµάτων, την ταύτιση της 

ζήτησης µε την παραγωγή, την 

ενηµέρωση, την πληροφόρηση αλλά 

και την εκπαίδευση των πολιτών 

αλλά και την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση του νησιού.  



Στο έργο των πρασίνων  µουσείων 

φυσικής ιστορίας θα χρησιµοποιηθούν 

ευφυείς τεχνικές διαχείρισης των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

παραµέτρων των κτιρίων µέσω της 

χρήσης τεχνικών ανανεώσιµων πηγών 

και εξοικονόµησης ενεργείας καθώς και 

έξυπνων δικτύων και συστηµάτων on 

line διαχείρισης ώστε να µηδενιστεί 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

αφενός η ενεργειακή κατανάλωση των 

κτιρίων να επιτευχτεί το βέλτιστο 

εσωτερικό περιβαλλον και να 

επικοινωνήσουν όλα οι σχετικές 

πληροφορίες µε ευφυή και διαδραστικο 

τρόπο στους επισκέπτες. Αποτελεί την 

πρώτη µεγάλη εφαρµογή ευφυών 

ενεργειακών λύσεων σε µουσεία στην 

χώρα.  



Στο έργο των πρασίνων οροφών 

στοχεύει στην εγκατάσταση µεγάλου 

αριθµού πρασίνων στεγών σε 

δηµόσια κτίρια.

Ο προϋπολογισµός του κυµαίνεται 

περί τα 20 εκ ευρώ και θα 

προκηρυχτεί εντος των αµέσως 

επόµενων µηνών.επόµενων µηνών.

Οι πράσινες στέγες µειώνουν την 

θερµική κατανάλωση των κτιρίων 

αλλά κυρίως µειώνουν την ένταση 

του φαινόµενου της θερµικής 

νησίδας στο αστικό περιβάλλον και 

βελτιώνουν σηµαντικά το τοπικό 

µικρόκλιµα  



Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια  Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια  

εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που 

χαρακτηρίζεται από εξωφρενικά υψηλή χαρακτηρίζεται από εξωφρενικά υψηλή 

κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα  .κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα  .

Το γεγονός αυτό αυξάνει δραµατικά το Το γεγονός αυτό αυξάνει δραµατικά το 

ποσοστό του πληθυσµού που εντάσσεται ποσοστό του πληθυσµού που εντάσσεται 

στην ενεργειακή φτώχεια   και που δεν στην ενεργειακή φτώχεια   και που δεν 

δύναται να χρησιµοποιήσει προηγµένη δύναται να χρησιµοποιήσει προηγµένη δύναται να χρησιµοποιήσει προηγµένη δύναται να χρησιµοποιήσει προηγµένη 

τεχνολογία και να χρηµατοδοτήσει δράσεις τεχνολογία και να χρηµατοδοτήσει δράσεις 

βελτίωσης της ποιότητας του κτιριακού βελτίωσης της ποιότητας του κτιριακού 

περιβάλλοντος του περιβάλλοντος του 

Ήταν επιτέλους καιρός να χαραχτεί µια Ήταν επιτέλους καιρός να χαραχτεί µια 

ολοκληρωµένη στρατηγική εξοικονόµησης ολοκληρωµένη στρατηγική εξοικονόµησης 

ενέργειας µε σαφείς ποιοτικούς στόχους και ενέργειας µε σαφείς ποιοτικούς στόχους και 

εργαλεία θαρραλέα και επιστηµονικά τολµηρά εργαλεία θαρραλέα και επιστηµονικά τολµηρά 



Η στρατηγική επί της οποίας σχεδιάστηκε και εφαρµόζεται 

η νέα πράσινη ενεργειακή πολιτική  λαµβάνει υπόψη και 

µεγιστοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής 

ενεργειακής βιοµηχανίας καθώς και του κλάδου των 

ενεργειακών υπηρεσιών που έχει αναπτυχτεί στην χώρα 

µας.. 

.  Είναι κεφαλαιώδες να γίνει κατανοητό ότι ο τοµέας της .  Είναι κεφαλαιώδες να γίνει κατανοητό ότι ο τοµέας της 

βιοµηχανικής και βιοτεχνικής παράγωγης και εµπορικής 

εκµετάλλευσης τεχνολογιών και συστηµάτων 

εξοικονόµησης ενεργείας καθώς και οι κλάδοι της 

παραγωγής  υλικών και συναρµολόγησης διατάξεων, 

συµπεριλαµβανόµενων των οικοδοµικών, είναι από τους 

πλέον υγιείς και δυναµικούς στην χώρα, παρουσιάζουν 

µεγάλη παραµένουσα αξία και παράλληλα διασφαλίζουν 

µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας, ενώ συµβάλλουν στη 

οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγή ΑΕΠ στην χώρα µας. 



Οι συγκεκριµένες αυτές πολιτικές και οι 

δραστηριότητες καθώς και οι αγορές που 

δηµιουργούνται είναι κάτι το καινούργιο στην 

ελληνική πραγµατικότητα, και ήταν για 

δεκάδες χρόνια ουσιαστικά ανύπαρκτες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται  ότι οι 

απαιτούµενες επενδύσεις για την ενεργειακή 

και περιβαλλοντική αναβάθµιση των 

δηµοσίων και ιδιωτικών κτιρίων της χώρας, σε δηµοσίων και ιδιωτικών κτιρίων της χώρας, σε 

σύγχρονα τεχνολογικά επίπεδα, µη 

συµπεριλαµβανόµενων των κατοικιών, 

εκτιµούνται µε συντηρητικούς υπολογισµούς 

περί τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Παράλληλα, εάν και εφόσον µέρος από τα 

υπάρχοντα κτίρια θα πρέπει σταδιακά να 

µετατραπούν σε µηδενικής κατανάλωσης 

απαιτούνται τουλάχιστον άλλα 70 δις έως το 

2050



Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι το άνοιγµα 

µιας τόσο ανεκµετάλλευτης αγοράς µε τόσο 

σηµαντικό οικονοµικό δυναµικό  συµβάλλει 

καθοριστικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας ενώ 

δηµιουργεί µεγάλες προσδοκίες για την αύξηση των 

θέσεων εργασίας. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια  καταβάλλεται ώστε τα 

κεφάλαια που θα επενδυθούν στις νέες ενεργειακές 

πρωτοβουλίες να προέλθουν από µεγάλες διεθνείς 

εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και κατασκευών 

που έχουν  ενδιαφέρον αλλά και µεγάλο συµφέρον 

να επενδύσουν στην Ελλάδα


