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Η μεγάλη πρόκληση – Τα δεδομένα 

 Ελλάδα: 6,5 εκατ. κατοικίες 

 Στόχος: NZEB ως το 2050 

 Fit for 55% 

 49% ΑΠΕ σε κτίρια ως το 2030 

 +1,1%/ε ΑΠΕ σε κτίρια 

 +3%/ε αναβάθμιση δημόσια κτίρια 

 ΣΕΔΕ για θέρμανση κτιρίων; 

 Στόχος: 4,5-5 εκατ. κατοικίες NZEB ως το 2050 

 Συνολικές επενδύσεις ύψους >100 δις ως το 2050  

 1,5 εκατ. αναβαθμίσεις ως το 2030  150 χιλ./έτος 

 Εξάλειψη ενεργειακής φτώχειας 

 Κίνητρα για απεγκατάσταση λεβητών φυσ. αερίου 



Μπορεί το «Εξοικονομώ» να αντιμετωπίσει την πρόκληση; 

 Περιορισμένοι πόροι 
 30-40.000 κατοικίες ανά γύρο προγράμματος 

 Αναβαθμίσεις επιφανειακού χαρακτήρα 

 Γραφειοκρατία / «stop & go» χαρακτήρας 
 Πάγωμα / Αναθέρμανση της αγοράς 

 Προσλήψεις / απολύσεις προσωπικού 

 Υπερτιμολογήσεις προϊόντων 

 Διευρυμένα κριτήρια ένταξης 
 Αδυναμία αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχεια 

 Απουσία άλλων υποστηρικτικών εργαλείων για την 
ενεργειακή φτώχεια 



Απαιτείται μία νέα ολιστική προσέγγιση 

 Βασική στρατηγική επιλογή / Κεντρικός 
σχεδιασμός 

 Σταθερότητα 

 Inclusivity  

 Φιλοδοξία  

 Απλοποίηση διαδικασιών / ευελιξία 

 Κοινωνικοποίηση οφελών προγράμματος 

 Αξιοποίηση εσωτερικών πόρων της 
οικονομίας 



Κάν’ το όπως η Ιταλία 

 Tax credits  
 Οριζόντια, έως 85% για μετατροπή σε NZEB 

 Σταδιακή επιστροφή σε ορίζοντα δεκαετίας  
ενίσχυση δημόσιων ταμείων 

 Δυνατότητα μεταφοράς credits (τράπεζες, 
εγκαταστάτες, ESCOs) 

 Συνεπικουρικά  
 Εξοικονομώ: στοχευμένες ομάδες πληθυσμών 

 Καθεστώς Επιβολής: εμπλοκή ενεργειακών εταιριών 

 Κίνητρα για μισθωτές ακινήτων  αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας 

 Ηλιακή κοινωνική πολιτική 



Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας 

 Στόχος: 1,5 εκατ. αναβαθμίσεις ως το 
2030 
 Σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία 

 Κοινωνικοποίηση οφελών 

 Εξάλειψη ενεργειακής φτώχειας 

 Σημαντικά ερωτήματα / προκλήσεις 
 Επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ με NZEB? 

 Κατάρτιση μηχανικών σε NZEB? 

 Υποχρεωτική ανακαίνιση υφιστάμενου 
αποθέματος; 

 Μπορεί να ανταπεξέλθει η ελληνική 
βιομηχανία; 


