
Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή δημοσίευσε 

σημαντικά κομμάτια της Ευρωπαϊκής ενεργειακής νομοθεσίας στο 

πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Tο πακέτο 

καλύπτει θέματα ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ, θέματα της 

αγοράς ηλεκτρισμού, των καταναλωτών και των κανόνων 

διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των στοιχείων του πακέτου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με την επίτευξη αυτού 

του οράματος και επισημαίνονται τα νομοθετικά κενά που θα 

πρέπει να καλυφθούν στην ερχόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, 

στις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο 

Ευροκοινοβούλιο. Η εργασία στηρίζεται και αντλεί στοιχεία από την 

εργασία του ΒΡΙΕ «9 Ways To Make The Energy Performance Of 

Buildings Directive More Effective» [1]. 

Το πακέτο αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία να ωθηθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα μελλοντικά στέρεο, αποδοτικό και 

βιώσιμο κτιριακό απόθεμα. Το πακέτο θα πρέπει να επιτρέψει στους 

πολίτες, στους ιδιοκτήτες και στους ένοικους να λαμβάνουν τις 

σωστές αποφάσεις για τα κτίρια στα οποία εργάζονται, θα πρέπει να 

δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων και σχετικών παραμέτρων όπως η άνεση και 

το «ευ-ζειν» και θα πρέπει να παράσχει πρόσβαση σε δίκαια και 

αποδοτική χρηματοδότηση. 

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Eνωσης θα έπρεπε να είναι ένα κτιριακό 

απόθεμα με μηδενικό αποτύπωμα CO2 που να αποτελείται από 

υγιή, άνετα, προσιτά και αειφόρα κτίρια τα οποία θα έχουν πολύ 

χαμηλές ενεργειακές ανάγκες, θα ενσωματώνουν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, και θα συμμετέχουν με ευφυή τρόπο σε ένα 

ευέλικτο ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα.  

Ενώ υπάρχουν μερικά νέα ενδιαφέροντα στοιχεία στο πακέτο, όπως 

η εισαγωγή ενός «δείκτη ευφυΐας» που θα προβλέπει την 

προστασία ευάλωτων καταναλωτών και θα μετρά τη μόχλευση των 

επιδοτήσεων, ωστόσο σε γενικές γραμμές οι προτάσεις 

αποτυγχάνουν να προκαλέσουν περισσότερες και ριζικές 

ανακαινίσεις. Η ενεργοποίηση δράσεων ανακαίνισης απαιτεί την 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της δημιουργίας εργαλείων που θα 

δραστηριοποιήσουν την αγορά αποδοτικών κτιρίων και τον ορισμό 

υποχρεωτικών απαιτήσεων και κανονισμών για καλύτερη 

ενεργειακή απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία όπως 

εξατομικευμένοι χάρτες πορείας για ανακαινίσεις, ώστε να 

ενημερώνονται καλύτερα και να ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες των 

κτιρίων για το πώς θα επενδύσουν σε αυτά. Θα πρέπει επίσης να 

επεκταθεί η υπάρχουσα νομοθεσία και να απαιτεί ανακαινίσεις όχι 

μόνο των δημόσιων κτιρίων αλλά και των ιδιωτικών. 

Ο ρόλος των κτιρίων στη μετάβαση σε ένα αειφόρο και ασφαλές 

ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να αναγνωριστεί και να 

αντικατοπτριστεί στο σύνολο της νομοθεσίας που προτείνεται στο 

πακέτο, δηλαδή όχι μόνο στις κοινοτικές οδηγίες για την απόδοση 

των κτιρίων (EPBD) και την ενεργειακή αποδοτικότητα (EED), αλλά 

επιπροσθέτως και στην οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές (RED) και στο νομοθετικό πακέτο που σχετίζεται με την αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταναλωτές. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται το περιεχόμενο του πακέτου 

των προτάσεων σχετικά με τα κτίρια, και το τι θεωρεί το ΒΡΙΕ ότι 

λείπει για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

[1] BPIE, “9 Ways To Make The Energy Performance Of Buildings Directive More Effective,” 2016. [Online]. http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/EPBD-
paper_Eng.pdf 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/EPBD-paper_Eng.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/EPBD-paper_Eng.pdf


Ένα στέρεο όραμα της ΕΕ για τα κτίρια το 2050 (EPBD). 

Σαφείς οδηγίες για το περιεχόμενο και την ανάπτυξη των 

εθνικών στρατηγικών ανακαίνισης (που θα περιλαμβάνει μια 

ακολουθία πολιτικών, την κινητοποίηση επενδύσεων, και μια 

ταξινόμηση του κτιριακού αποθέματος) (EPBD). 

Ξεκάθαρη μεθοδολογία για την αξιολόγηση προόδου κατά την 

εφαρμογή στρατηγικών ανακαίνισης (EPBD).  

Μακροπρόθεσμοι στόχοι ανακαίνισης σε συμφωνία με την 

προσδοκία για όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας (EPBD). 

Ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για εμπορικά και 

δημόσια κτίρια και απαιτήσεις ανακαίνισης για να καλύψουν τις 

απαιτήσεις αυτές (EPBD). 

«Σημεία ενεργοποίησης» για την κεφαλαιοποίηση των 

ευκαιριών ανακαίνισης. 

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) εξατομικευμένα να 

καθοδηγούν τους ιδιοκτήτες στο πώς να οργανώσουν 

κατάλληλα, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν 

ανακαινίσεις εις βάθος, που θα γίνουν ατομικό δελτίο 

ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίου (EPBD). 

Επέκταση των απαιτήσεων ανακαίνισης σε όλα τα δημόσια 

κτίρια (EPBD).  

Συνεχίζουν να υφίστανται οι εθνικοί στόχοι για τις ανακαινίσεις του 

κτιριακού δυναμικού ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος 

του 2050 με ειδικό ορόσημο για το 2030 (EPBD). 

Οι εθνικοί στόχοι για τις ανακαινίσεις μεταφέρονται τώρα στην EPBD 

(EED/EPBD).  
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ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ-

ΣΜΟΥ 

ΟΡΑΜΑΤΟΣ  

Συνέχεια στους εθνικούς στόχος για τις ανακαινίσεις του κτιριακού 
δυναμικού πέρα από το 2020 (EPBD).  

Συνέχεια στην απαίτηση για ανακαίνιση του 3% του δημοσίου 

κτιριακού αποθέματος κάθε χρόνο (EΕD).  

Μέτρα καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας να 

περιλαμβάνονται στις εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης (EPBD).  

Προβλέψεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από την 

αύξηση των τιμών (οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού).  

Αποκλειστικές και προσαρμοσμένες πολιτικές που θα προωθούν 

ριζικές ανακαινίσεις των κατοικιών ως μια μακροπρόθεσμη 

λύση για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και την 

προστασία ευάλωτων καταναλωτών (EPBD).  

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ 

ΜΕΛΛΩΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

Δίκτης ευφυΐας (EPBD).  

Απαιτήσεις υποδομών ηλεκτροκίνησης (EPBD). 

Απαιτήσεις αυτοματισμών κτιρίων και συστήματα ενεργειακής 

παρακολούθησης ως μια εναλλακτική στις επιθεωρήσεις (EPBD). 

Ορισμός της απόκρισης  στη ζήτηση (οδηγία για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρισμού). 

Απαιτήσεις για τη συμμετοχή των καταναλωτών στην απόκριση 

ζήτησης (οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού). 

Δικαιώματα για παραγωγούς-καταναλωτές και κοινότητες που 

παρέχουν και χρησιμοποιούν το δικό τους ρεύμα (RED).  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΡΙΖΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ  

H ενσωμάτωση της αρχής «πρώτα η ενεργειακή 

απόδοση» (energy efficiency first) στο δίκτη ευφυΐας (EPBD). 

Προσέγγιση της νομοθεσίας (EPBD), (EED), (οδηγία για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού),(RED), (Διακυβέρνηση) με βάση 

την αρχή «πρώτα η ενεργειακή απόδοση» 

Ξεκάθαρη αναγνώριση του ρόλου των κτιρίων στη νομοθεσία 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία για την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρισμού). 

Αναφορές των «έξυπνων κτιρίων» στον ορισμό των κτιρίων 

σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (EPBD). 

Διατάξεις που σχετίζονται με την προώθηση και τη χρήση της 

αποθήκευσης ενέργειας (EPBD).  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 

Απαιτήσεις για την σε τακτά χρονικά διαστήματα 

επικαιροποίηση των εθνικών στρατηγικών ανακαίνισης 

(Διακυβέρνηση), (EPBD).  

Οι εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης να υποβάλλονται ως τμήματα 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 

(Διακυβέρνηση).  

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
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Εναρμόνιση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για εξειδικευμένους 

ειδικούς και επιθεωρητές (EPBD). 

Ποιοτικός έλεγχος των ΠΕΑ (EPBD).  

«Σχεδιάγραμμα για τομεακή συνεργασία στις γνώσεις» στον 

τομέα των κατασκευών (παράρτημα: Accelerating clean energy in 

buildings).  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης 

για την επίτευξη των στόχων για το 2030 που θα διευκολύνει 

δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και θα περιλαμβάνει ένα 

σύνολο εργαλείων (π.χ. τυποποιημένες διαδικασίες, 

εξατομικευμένα δάνεια ενεργειακής απόδοσης, πιστωτική 

ενίσχυση και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης) (EPBD). 

Προσθήκη ενός χρονοδιαγράμματος μέτρων στο παράρτημα για 

την Επιτάχυνση καθαρής ενέργειας στα κτίρια (EPBD).   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 

Απαίτηση παρουσίας μηχανισμών στις εθνικές στρατηγικές 

ανακαίνισης για την υποστήριξη των επενδύσεων (ενοποίηση 

προγραμμάτων, απαλοιφή ρίσκου, μόχλευση ιδιωτικών 

επενδύσεων, και εντοπισμός φραγμών της αγοράς).  

Σύνδεση οικονομικών κινήτρων με τα ΠΕΑ (EPBD). 

Περισσότερη βοήθεια για την ανάπτυξη και ομαδοποίηση έργων 

(παράρτημα: Accelerating clean energy in buildings) 

Υποστήριξη για πιο αποδοτική χρήση των δημόσιων 

χρηματοδοτήσεων, μέσω της ανάπτυξης οικονομικών μοντέλων, 

πλατφόρμες και προτύπων (παράρτημα: Accelerating clean 

energy in buildings). 

Υποστήριξη για την βελτίωση της κατανόησης του ρίσκου και των 

οφελών από επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω της 

έναρξης της πλατφόρμας απαλοιφής ρίσκου στην ενεργειακή 

απόδοση (DEEP-De-risking Energy Efficiency Platform) 

(παράρτημα: Accelerating clean energy in buildings).  

 

Προσθήκη της έννοιας πολλαπλών πλεονεκτημάτων της 

ενεργιακής αποδοτικότητας στους υπολογισμούς κόστους -

οφέλους (EPBD). 

Χαμηλότερη αποδεκτή απόκλιση από τη προσέγγιση κόστους - 

οφέλους (EPBD). 

Διαφάνεια στη σύνδεση μεταξύ των ελάχιστων απαιτήσεων σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των υπολογισμών κόστους – 

οφέλους, διασφάλιση ότι πρώτα μειώνεται η απαίτηση σε 

ενέργεια, σε συμφωνία με την αρχή πρώτα η ενεργειακή 

απόδοση (EPBD).  

Εθνικές βάσεις δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών από τα 

ΠΕΑ (EPBD). 

Συγκεντρωτικά ανώνυμα δεδομένα να είναι διαθέσιμα μετά από 

ζήτηση σε δημόσιες αρχές (EPBD). 

Απαίτηση για τη συγκέντρωση δεδομένων για ενεργειακές 

καταναλώσεις σε δημόσια κτίρια (EPBD). 

Αριθμητικός δείκτης για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

σε kWh/(m2y) (EPBD).  

Σύνδεση μεταξύ ελάχιστων απαιτήσεων σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τους υπολογισμούς της μεθοδολογίας κόστους - 

οφέλους (RED).  

Δημιουργία μιας δημόσια διαθέσιμης Ευρωπαϊκής τράπεζας 

δεδομένων για την αντιπαραβολή ανώνυμων εθνικών δεδομένων 

(EPBD).  

Απαιτήσεις για την εκτίμηση του εθνικού δυναμικού 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης απόβλητης 

θερμότητας και ψύχους για θέρμανση και ψύξη (RED). 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τη χρήση ΑΠΕ στο 

συνολικό τους ενεργειακό ισοζύγιο για θέρμανση και ψύξη κατά 

1% ανά έτος (RED). 

Να επιτραπεί οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε κτίρια να 

συνυπολογίζονται μέχρι το 25% του στόχου τελικής 

εξοικονόμησης ενέργειας (EED). 

Να επιτραπεί τα κέρδη από την ανακαίνιση των υπαρχόντων 

κτιρίων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα να συνυπολογίζονται στους 

στόχους τελικής εξοικονόμησης ενέργειας (EED).  

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε η αύξηση του μεριδίου 

των ΑΠΕ στην προσφορά θέρμανσης και ψύξης να 

ευθυγραμμιστεί με τους στόχους να αυξηθεί η ενεργειακή 

απόδοση απο τη μεριά της ζήτησης (EED) (RED) 

(Διακυβέρνηση). 

Διασαφήνιση ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από μέτρα που 

χρειάζονται για την επίτευξη των προδιαγραφών για νέα και 

υπάρχοντα κτίρια θα μπορούν να συνυπολογίζονται ως 

εξοικονόμηση ενέργειας μόνο όταν πάνε πέρα από τα όρια 

των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (EPBD).  

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕΤΑΡΡΥΣΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ - 

ΟΦΕΛΟΥΣ  

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  



Ευρωπαϊκό ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης 

Rue de la Science / Wetenschapsstraat 23, B-1040 Βρυξέλλες 

info@bpie.eu / www.bpie.eu / @BPIE_eu  

Το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που 

επικεντρώνεται σε ανεξάρτητες αναλύσεις και τη διάδοση γνώσεων, υποστηρίζονται την διαμόρφωση πολιτικής στο πεδίο 

της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια που βασίζεται σε αποδείξεις ερευνών.  

Η μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο έγινε από την: 
 κα Βαΐτση Χρυσούλα 

Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ 
Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών 

chvaitsi@teemail.gr 

Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αποδοτικότητα 

των κτιρίων έχουν μέχρι σήμερα αποφέρει ως επί το πλείστον 

πλεονεκτήματα ενώ με την παρούσα αναθεώρηση υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης ώστε να ωφεληθούν ιδιώτες και 

επαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως, η ενσωμάτωση της κείμενης 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο καθυστερεί σημαντικά 

προκαλώντας προβλήματα και επιβραδύνοντας την βελτίωση των 

κανόνων και της εφαρμογής τους.  

Η παρούσα αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παρουσιάζει 

πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα εάν ολοκληρωθεί βάση 

προσεκτικού και ποιοτικού σχεδιασμού και αν ενσωματωθεί στο 

εθνικό δίκαιο με ρεαλιστικά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Μια 

σειρά θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν σε αυτή την 

αναθεώρηση είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ανακαίνισης και η 

παρακίνηση για ριζικές ανακαινίσεις, μέσω της ενίσχυσης των 

εθνικών στρατηγικών ανακαίνισης και την υιοθέτηση κτιριακών 

διαβατηρίων. Η άριστη αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής 

ανακαινίσεων από το JRC φανερώνει την παρουσία επαρκής 

τεχνικής γνώσης στους επαγγελματίες του κλάδου, η οποία πρέπει 

να αξιοποιηθεί με την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων. 

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία από τη 

μόχλευση κεφαλαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και 

να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ 

Οίκον, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της χώρας να 

χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κεφάλαια για το μακροχρόνιο όφελος 

των πολιτών και της οικονομίας.  

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι παρουσιάζονται ορισμένα θέματα 

λόγω της υποστελέχωσης σχετικών δημόσιων υπηρεσιών και των 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και επομένως θα είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν εθνικά αρμόδιοι μέθοδοι 

ανάπτυξης πολιτικής, προγραμμάτων και μέτρων. Η Ελλάδα 

δύναται να επωφεληθεί από την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας εάν αυτό γίνει σε εύθετο χρόνο ώστε να αποτραπούν 

οι καθυστερήσεις και η αβεβαιότητα που προκαλείται από την 

αργή εφαρμογή. Η χώρα θα χρειαστεί επίσης σαφή, 

ολοκληρωμένη και εθνικά προσαρμοσμένη καθοδήγηση και 

σημαντική τεχνική βοήθεια στους τομείς του ελέγχου ποιότητας

(π.χ. των ΠΕΑ), των τεχνικών προδιαγραφών και των συστημάτων 

υποδομής (π.χ. βάσεις δεδομένων). 
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