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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) Άρθρο 31, 

ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ

2

Τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις.3

Τον κοινωνικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών ενέργειας.4

Τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

άνθρακα. 
1

Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

5
Τη μείωση της αυξανόμενης εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές 

ενέργειας.

Η αύξηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος 

τρόπος προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση με: 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) 
ΟΔΗΓΙΑ 2010/31 /ΕΚ :

Α. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική:

➢ Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδα και μετά την ολοκλήρωση ριζικής 
ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

➢ Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής 
μονάδας.

➢ Σε κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250 τ.μ., για υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα 
οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

➢ Σε κτίρια που συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας («Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον»,  «Εξοικονομώ», «Εξοικονομώ ΙΙ», Συμψηφισμό προστίμων αυθαιρέτων κατασκευής προ του 2003 με 
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης).

Ανάρτηση: δημόσια κτίρια και ιδιωτικά κτίρια (του τριτογενούς τομέα) άνω των 500 τ.μ., επισκέψιμα από Κοινό.

Β. Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας :

• Πολύ χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις (κατάλληλος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)

• Κάλυψη αναγκών από Α.Π.Ε.

• Από την 01.01.2019, τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου 
αποτελούν κτίρια με  σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι 
κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Γ. Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης καθορίζονται με σκοπό να επιτευχθούν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους.

επίπεδα.

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΚ :

Α. Υποχρεωτική η ετήσια ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων από τον Ιανουάριο 2014, σε ποσοστό 3% του συνολικού 
εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβάνονται από τη δημόσια 
διοίκηση προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 του Ν. 4122/2013.

Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για το 2030 περιλαμβάνουν:

❖ δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με το 1990, 

❖ μερίδιο τουλάχιστον 27% των ΑΠΕ στο ενεργειακό 

μείγμα της ΕΕ και

❖ τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας από την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
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ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (%)  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (%) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (%)  ΑΛΛΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (%)  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (%) ΒΙΟΜΑΖΑ (%) ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (%) ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΕ (%)

Μονοκατοικία 24,26 65,62 1,61 0,61 6,10 8,17 0,00 0,01

Πολυκατοικία 28,21 56,31 13,30 0,83 5,00 1,27 0,00 0,02

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27,60 57,75 11,49 0,79 5,17 2,34 0,00 0,02

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ



ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (%)  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (%) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (%)  ΑΛΛΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (%)  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (%) ΒΙΟΜΑΖΑ (%) ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (%) ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΕ (%)

Εμπορίου 72,49 25,93 0,74 0,42 0,23 0,28 0,00 0,00

Υγείας και Πρόνοιας 70,15 23,32 5,67 0,63 0,85 0,09 0,00 0,01

Προσωρινής Διαμονής 82,81 14,56 0,41 1,32 7,95 0,58 0,00 0,00

Εκπαίδευσης 59,61 32,32 7,08 0,72 0,82 0,14 0,00 0,00

Συνάθροισης Κοινού 76,12 20,35 1,05 0,64 0,52 1,69 0,00 0,01

Σωφρονισμού 72,51 26,06 1,12 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00

Γραφεία 77,18 19,34 2,81 0,39 0,82 0,12 0,00 0,01

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 73,96 23,54 1,42 0,49 0,76 0,43 0,00 0,01

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
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Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι αρκετά υψηλό. O ορθός προσδιορισμός των

ενεργειακών αναγκών των κτιρίων καθώς και των αναγκαίων επεμβάσεων μπορούν να οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση 

της εξοικονόμησης ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει στην πράξη έναν αναπτυξιακό πυλώνα.

Η εφαρμογή κατάλληλα σχεδιασμένων οικονομικών μέτρων και δράσεων είναι δυνατόν να συμβάλλει σε ακόμη

σημαντικότερες μειώσεις δαπανών της καταναλισκόμενης ενέργειας, των συνεπαγόμενων εκπομπών

στον τομέα των δημοσίων κτιρίων, αλλά και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι πιο ελκυστικά από οικονομικής απόψεως σε σχέση με την σημερινή

αύξηση στο ενεργειακό κόστος (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός).



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Συστάσεις για μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

πολύ περιορισμένες, 

γενικές ή ανύπαρκτες.

Ευαισθητοποίηση των 

εμπλεκόμενων μερών ως 

προς τη χρήση του στην 

ανακαίνιση των κτιρίων 

περιορισμένη

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ των ΠΕΑ 

Ελλιπείς πληροφορίες ως 

προς τον τρόπο 

υλοποίησης ανακαίνισης 

των κτιρίων 



Σε πρόσφατη μελέτη του BPIE:

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εξελίσσονται σε Διαβατήρια 

Ανακαίνισης κτιρίων, τα οποία θεωρούνται ως Πιστοποιητικά Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ)2.0 που θα συνδυάζουν:

1. Επιτόπιους Ενεργειακούς Ελέγχους

2. Κριτήρια Ποιότητας

σε διάλογο με τους ιδιοκτήτες….

Για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου χάρτη πορείας των κτιρίων που θα 

δίνει στοιχεία για :

✓ τον σχεδιασμό της ριζικής ανακαίνισης τους

✓ την πλήρη εικόνα λειτουργίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους



ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ …

Δεν είναι να σταματήσουμε να 

καταναλώνουμε ενέργεια, αλλά 

να σταματήσουμε να τη 

σπαταλάμε !



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


