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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης 

❑ για το 2020:
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990

• Άντληση του 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%

❑ για το 2030:
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990

• Άντληση του 27% τουλάχιστον της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27% τουλάχιστον

Μακροπρόθεσμος στόχος

Μέχρι το 2050, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της – κατά 80-95% σε σύγκριση με τα

επίπεδα του 1990 – στο πλαίσιο των προσπαθειών που απαιτούνται από το σύνολο των ανεπτυγμένων

χωρών.



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…

Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Οδηγία 2014: 3ο ΕΣΔΕΑ, 2018: 4ο ΕΣΔΕΑ

2012/27/ΕΕ «‘’Για την ενεργειακή απόδοση ,..’’ και 
άλλες διατάξεις»

2015: Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) 

2016: Αριθ. Πρωτ. οικ.188343/23.12.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4508) –
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 
Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο 
Ενεργειακών Ελέγχων.»

2017: Αριθ. Πρωτ. οικ. 178679/04.07.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2337) -
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων …… Ενεργειακών Ελέγχων.» 

2017: Αριθ. Πρωτ. οικ. 174063/11.04.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1242) –
«Κανονισμός Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης»

2018: Αριθ. Πρωτ. οικ. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1927) -
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων …… Ενεργειακών Ελέγχων.»
2018: Αριθ. Πρωτ. οικ. 97536/326/31.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6136) –
«Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 
1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων … ».



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…

Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) :

❖ Η θέσπιση πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής

απόδοσης.

❖ Η θέσπιση ενδεικτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020,

μέτρων και κανόνων για την προώθησή τους.

Αριθ. Πρωτ. οικ. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1927) Υ.Α. 

«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 

Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και 

Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων», όπως ισχύει :

❑ Καθορισμός των επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών

Ελεγκτών, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο

Ενεργειακών Ελεγκτών

❑ Καθορισμός του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων,

της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων, και θέματα σχετικά με την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων
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Υποχρεωτική η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων
Οι μη ΜΜΕ είναι υπόχρεες στη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου:
α. εντός του έτους χαρακτηρισμού τους, εφόσον δεν έχουν διενεργήσει
στο παρελθόν ενεργειακό έλεγχο και
β. κατ’ ανώτατο κάθε τέσσερα έτη από τη διενέργεια του προηγούμενου
ενεργειακού ελέγχου.
Ειδικά οι υπόχρεες επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εντός του
έτους 2018, καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων
Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου ή / και τα στοιχεία
συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης έως την

31 Μαΐου 2019.
Εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης :
Όταν εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ βάσει των ελάχιστων κριτηρίων του Παρ/τος ΙV …

Δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου:
• Στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Μεσαίες επιχειρήσεις

(Μ.Μ.Ε.)



Ενεργειακός έλεγχος είναι:

Η συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει 

επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου 

χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός 

κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής 

δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή 

δημόσιων υπηρεσιών. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, εντοπίζονται και 

προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς 

αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης 

ενέργειας και συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός ενεργειακού ελέγχου, συνεντεύξεις και συλλογή στοιχείων

Αυτοψία συγκροτήματος, συλλογή στοιχείων κσι ενεργειακών καταναλώσεων

Αξιολόγηση επεμβάσεων, απαιτούμενα κεφάλαια, ύψος χρηματοδότησης και σύνταξη 
Έκθεσης Αποτελεσμάτων  

Προτεινόμενες επεμβάσεις

Πρόγραμμα δράσης και υλοποίηση

Επανάληψή του εντός των τεσσάρων ετών από τον αρχικό

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ …



ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

https://www.buildingcert.gr/audits/ 

Περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 9, παρ.2
της Αριθ. Πρωτ. οικ. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1927)
για:

Την ελεγχόμενη επιχείρηση (στοιχεία δνσης
έδρας, ΑΦΜ, νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία
εγκαταστάσεων ανά περιφέρεια, κλπ)

Τους ενεργειακούς ελέγχους (ημερομηνία
διεξαγωγής, ομάδα ενεργειακών ελεγκτών, όρια
ελέγχων, βασικούς δείκτες παραγωγής,
καταναλώσεις, εκθέσεις, κλπ)

Τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για:

Την παρακολούθηση της διενέργειας των
ενεργειακών ελέγχων στις υπόχρεες επιχειρήσεις
(έτος αναφοράς ενεργειακών ελέγχων)

Την αξιολόγηση της ποιότητας των ενεργειακών
ελέγχων (σύστημα τυχαίας δειγματοληψίας και
θετικής/αρνητικής αξιολόγησης ή συμμόρφωσης)

Την αξιολόγηση του δυναμικού για εξοικονόμηση
ενέργειας (υπολογισμός δεικτών ΕΞΕ, υλοποίηση
προηγούμενων μέτρων ΕΞΕ)

Το πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής ή
περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνει
ενεργειακούς ελέγχους

Την ανάκληση / αντικατάσταση ενεργειακών
ελέγχων και συνοδευτικών πληροφοριών εντός
τριμήνου από την οριστική υποβολή τους
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα προτεινόμενα μέτρα ΕΞΕ στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, όπως έχουν

καταγραφεί στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων θα επιφέρουν στο

σύνολό τους :

❖ τελική εξοικονόμηση ενέργειας : 17,318 ktoe/έτος

❖ τελική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (PES): 45,113 ktoe/έτος



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


