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1 Εισαγωγή 



2 Νέες Απαιτήσεις – Νέες Κατευθύνσεις

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/844, Άρθρο 2α
Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού
δυναμικού κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που προορίζονται για κατοικίες ή για
άλλες χρήσεις και τη μετατροπή του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050,
διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική
ανακαίνισης υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις σχεδιασμού και
αναφοράς και περιλαμβάνει τα εξής:
[…] (c) πολιτικές και δράσεις για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικής από άποψη
κόστους ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, περιλαμβανομένης της σταδιακής ριζικής
ανακαίνισης, καθώς και για την υποστήριξη στοχευμένων οικονομικώς αποδοτικών
από άποψη κόστους μέτρων και ανακαινίσεων, παραδείγματος χάριν με τη θέσπιση
προαιρετικού συστήματος διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων[…]



3 Διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/844, Άρθρο 19α
Μελέτη σκοπιμότητας
Η Επιτροπή διενεργεί, πριν από το 2020, μελέτη σκοπιμότητας στην οποία εξετάζει τις
δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση επιθεωρήσεων των αυτόνομων
συστημάτων εξαερισμού και προαιρετικού διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου που
συμπληρώνει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό να προσφέρει οδικό χάρτη
για τη μακροπρόθεσμη και σταδιακή ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου με βάση κριτήρια
ποιότητας, μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, και περιγράφει ενδεδειγμένα μέτρα
και ανακαινίσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.



4 Διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων

Πληροφορίες: https://ibroad-project.eu/

Presenter
Presentation Notes
Το iBRoad εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην ανακαίνιση κτιρίων, μέσω της ανάπτυξης ενός Εξατομικευμένου Οδικού Χάρτη Ανακαίνισης Κτιρίου για κατοικίες. Το συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζει το κτίριο συνολικά και παρέχει ένα εξατομικευμένο αναλυτικό σχέδιο (iBRoad-Plan) εντός ενός μακροπρόθεσμου ορίζοντα(15-20 έτη). Το σχέδιο υποστηρίζεται από το αρχείο συμβάντων (iBRoad-Log), ένα αποθετήριο που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κτίριο. 

https://ibroad-project.eu/


5 EPC 2.0

EPC
v 2.0

Αξιοπιστία

Διαχείριση 
μεγάλου όγκου 

δεδομένων 
(Big Data)

Μείωση ρίσκου 
στις επενδύσεις 

ενεργειακής 
αποδοτικότητας

Μεγιστοποίηση 
χρήσης

Προκλήσεις:

• Έλλειψη διαλειτουργικότητας

• Πολυπλοκότητα στη διαχείριση

• Ανάγκη ενσωμάτωσης ευφυών 

συστημάτων



6 Τρέχουσες Εφαρμογές

Source: iBRoad project report “The 
Concept of the Individual Building 
Renovation Roadmap” 
https://ibroad-project.eu/news/the-
concept-of-the-individual-building-
renovation-roadmap/

Map © Copyright Showeet.com

https://ibroad-project.eu/news/the-concept-of-the-individual-building-renovation-roadmap/


7 THE ENERGY EFFICIENCY FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP

• EEFIG: 2013 από τις DG Energy και UNEP FI.

• Πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου και εργασίας από δημόσια και ιδιωτικά

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκπροσώπους της βιομηχανίας και ειδκούς

στην αντιμετώπιση δυσκολιών κατά την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης

χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.

• 120 ενεργοί συμμετέχοντες από 100 οργανισμούς.



8 Εξοικονόμηση Ενέργειας

→ Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι στην καρδιά

της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής

(Φεβρουάριος 2015)



9 Ευρήματα

• Έλλειψη εμπιστοσύνης για την απόδοση των επενδύσεων ενεργειακής

αποδοτικότητας και των ρίσκων που εμπεριέχουν

• Έλλειψη κοινώς αποδεκτών προτύπων και διαδικασιών των επενδύσεων

ενεργειακής αποδοτικότητας που αυξάνουν σημαντικά τα κόστη.



10 DEEP

• 2016 – πρόγραμμα «Energy Efficiency De-risking (DEEP)» → μείωση του

ρίσκου επενδύσεων

 Ανοιχτή βάση δεδομένων

 Κοινά αποδεκτό πλαίσιο – Τυποποίηση



11 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Το πρόγραμμα DEEP ανακοινώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016,
παράλληλα με την παρουσίαση του πακέτου “Clean Energy for Europe”

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

https://deep.eefig.eu

https://deep.eefig.eu/


12 Βάση Δεδομένων (1/2)

Από την έναρξή της η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 10.000+ έργα 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και βιομηχανίες από 25 

παρόχους δεδομένων



13                                                              Βάση Δεδομένων (2/2)



14                                                              Αποτελέσματα - Κτίρια

 Στα κτίρια, δράσεις ενός μέτρου έχουν περίπου 3 χρόνια περίοδο
αποπληρωμής.

 Μεγαλύτερη ανακατασκευή έχει περισσότερα από 11 χρόνια αποπληρωμή.



15 Αποτελέσματα - Βιομηχανία

 Η μέση περίοδος αποπληρωμής για περισσότερα από 5.000 έργα DEPP
στον τομέα της βιομηχανίας είναι 2 έτη.

 Πολλά σενάρια ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία εμφανίζουν
περίοδο αποπληρωμής μικρότερη των 3 ετών.



16 Αποτελέσματα - Επαλήθευση

 Κτίρια: Οι εξοικονομήσεις έχουν
επαληθευθεί από τρίτους στο 31%
των έργων.

 Βιομηχανία: Λιγότερο από 1% των
έργων διαθέτει ex-post
επαλήθευση για την εξοικονόμηση
ενέργειας.

 Ελλιπή δεδομένα ex-ante και ex-
post παρακολούθησης → αύξηση
ρίσκου.



17 Εργαλεία (1/2)

 Στις 22 Ιουνίου 2017, το EEFIG Underwriting Toolkit παρουσιάστηκε

κατά τη διάρκεια του EU Sustainable Energy Week.

 Σκοπός: Να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να σχεδιάσουν

καλύτερα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για επενδυτικά έργα ενεργειακής

απόδοσης:

• Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και

ανάλυσης των σχετιζόμενων – τυποποιημένες διαδικασίες.

• Βοήθεια σε ιδιώτες που επιδιώκουν να προσελκύσουν κεφάλαια σε

έργα ενεργειακής απόδοσης, για το σχεδιασμό έργων που να

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων.



18 Εργαλεία (2/2)

https://valueandrisk.eefig.eu/

https://valueandrisk.eefig.eu/


19                       Η πιστοποίηση IREE™ εκδίδεται πριν την απόφαση για επένδυση

Περίοδος 
Εγγύησης

Περίοδος 
Ανάπτυξης

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης



20                                      Ποια έργα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση IREE™;

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

Βιομηχανία

Κτίρια
 Διαμερίσματα
 Tριτογενής Τομέας

Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξη

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού

Υποστήριξη: Horizon 2020 grant Number: 754056

Υποστήριξη: Horizon 2020 grant Number: 649836



21                           Ευρωπαϊκά έργα πιστοποιημένα κατά IREE™: παραδείγματα

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

• Carbon and Energy Fund (100 εκ. £ ): δέσμευση για πρόωθηση της χρήσης
των πρωτοκόλλων και άλλων εργαλείων του ICP Europe στα έργα του,
συμπεριλαμβανομένης και αναφοράς στη συνιστώμενη χρήση εργαλείων ICP
σε κάθε νέο πλαίσιο.

• Amber Infrastructure: επελέγη ως πλειοδότης από το London Mayor's Energy
Efficiency Fund (500 εκ. £), δεσμεύτηκε να ενσωματώσει το ICP στους
κανονισμούς της.

• F3 Latvia Fund (500 εκ. €): έχει εντάξει το ICP στους κανονισμούς του.
Υποστηρίζεται από την EBRD.

• SUMA Capital: έχει δεσμευτεί να προωθήσει το ICP μέσω των επενδύσεών
της.

• DENEFF: προωθεί τη χρήση του ICP στα έργα που υποστηρίζει. Η πιο
πρόσφατη δημοσίευσή της το αναφέρει ως ενδεδειγμένη πρακτική.



22                                                        Πρώτα στάδια ανάπτυξης των έργων

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

Περίοδος 
Εγγύησης

Περίοδος 
Ανάπτυξης

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

Περίοδος 
προμελέτης

?

• Πώς αξιολογούνται (Asses) οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ρίσκα σε πρώιμο στάδιο;

• Πώς επιτυγχάνεται η αρχική συμφωνία (Agree) για τις ελκυστικές επενδύσεις, με βάση επιλεγμένους

δείκτες επίδοσης;

• Πώς αντιστοιχούμε (Assign) πιθανά χρηματοδοτικά προγράμματα στις επιλεγμένες επενδυτικές ιδέες;



23                                                        Πρώτα στάδια ανάπτυξης των έργων

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

Υποστήριξη: Horizon 2020 under grant agreement preparation 846569



24                         Συμπεράσματα

Επένδυση Περίοδος 
Υλοποίησης

• Ανάπτυξη έργων με διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνικά πρότυπα (π.χ. Investor

Ready Energy EfficiencyTM), έτοιμα προς υλοποίηση.

• Αυτοπεποίθηση στην ανάπτυξη έργων και στην επίτευξη εξοικονόμησης.

• Ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων.

• Σημασία μεταφοράς του κόστους διασφάλισης ποιότητας στην αγορά.



25

Χάρης Δούκας
Επίκ. Καθηγητής
Email: h_doukas@epu.ntua.gr
Τηλ: (+30) 210 7724729

Σας ευχαριστώ πολύ!

mailto:h_doukas@epu.ntua.gr
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