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Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια 

δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοτική αλλά και 

ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη 

κλιματικά ουδέτερη ήπειρο.

Κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής είναι: 

• η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της ΕΕ, 

• η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από τους αυξανόμενους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

• η διασφάλιση πως η μετάβαση προς τη νέα τάξη πραγμάτων θα είναι δίκαιη και χωρίς 

αποκλεισμούς.

Για την επιτυχή υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι 

υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας 

(βιομηχανία, υποδομές, μεταφορές, γεωργία, κατασκευές κ.α.), και σε συνεργασία με τα Κράτη 

Μέλη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων 

μέτρων – κατευθύνσεων που περιγράφονται στη νέα στρατηγική, επενδύοντας παράλληλα στον 

απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και σε νέα εργαλεία.



1.Κλιματικά Ουδέτερη Ευρώπη: Αποτελεί το κύριο σημείο της Πράσινης Συμφωνίας, καθώς η 

ΕΕ θα επιδιώξει να επιτύχει μηδενισμό των ρύπων έως το 2050. Ο στόχος αυτός θα κατοχυρωθεί 

και μέσω του νέου νόμου για το κλίμα (Climate Law). 

2.Καθαρή, προσιτή και ασφαλής ενέργεια: Η περαιτέρω μείωση της χρήσης άνθρακα στο 

ενεργειακό σύστημα είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για το κλίμα για 

το 2030 και το 2050. Προϋπόθεση είναι να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα 

είναι πλήρως διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη. 

Στην επίτευξη του στόχου θα συμβάλλουν και τα Κράτη-Μέλη με τα αναθεωρημένα σχέδια για την 

Ενέργεια και Κλίμα. 

3.Κυκλική οικονομία: Ενα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στον 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα 

περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- και μια πολιτική «αειφόρων προϊόντων» η οποία θα υποστηρίζει 

τον σχεδιασμό αυτών βάσει μίας κοινής μεθοδολογίας.



4.Ανακαίνιση κτιρίων: Ο βασικός στόχος του άξονα είναι να διπλασιαστεί ή και να 

τριπλασιαστεί ο ρυθμός ανακαίνισης των κτιρίων, ο οποίος σήμερα κυμαίνεται περίπου στο 

1% ετησίως. Υποστηρικτική δράση προς τον άξονα είναι το Renovation Wave. 

Στόχος είναι να αναγνωριστούν και να επιλυθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί στην ανακαίνιση των 

κτιρίων.

5.Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα: Οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να λήξουν, 

σύμφωνα με τη νέα στρατηγική. Προβλέπεται επίσης πως μέχρι το 2025, περίπου 1 εκ. δημόσιοι 

σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειαστούν για τα 13 εκ. 

ηλεκτρικά οχήματα που αναμένονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

6.Διατροφή: Τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν παγκόσμιο 

πρότυπο βιωσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική «από τον 

παραγωγό στον καταναλωτή» (Farm to Fork),η οποία θα συνδράμει και στην επίτευξη των 

στόχων της κυκλικής οικονομίας.



7.Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας: Η στρατηγική 

παρουσιάστηκε το Μάρτιο 2020 και περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση 

των κυριότερων αιτιών της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, όπως αυτά έχουν μέχρι 

στιγμής καταγραφεί.

8.Μηδενική ρύπανση: Η ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα θα ενισχυθεί με νέες 

διατάξεις και σχέδια παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος «περιβάλλον μηδενικής μόλυνσης» μέχρι το 2050.

9.Έρευνα και καινοτομία: Οι νέες τεχνολογίες και οι βιώσιμες λύσεις έχουν ζωτική σημασία για 

την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 

100 δισ. Ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια (2021-2027), το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας Horizon Europe θα συμβάλει επίσης θετικά στην επίτευξη των στόχων της νέας 

στρατηγικής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 35% της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα 

της έρευνας θα διατεθεί σε τεχνολογίες φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον.



Με βάση τη συνάφεια μεταξύ των κρατών-μελών, τις πολύ μεγάλες απαιτούμενες επενδύσεις, και τη

δυνατότητα τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και να αποκομίσουν οφέλη από τις

πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει έντονα τα κράτη-μέλη να

συμπεριλάβουν στα σχέδια τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στις ακόλουθες βαρυσήμαντες περιοχές:

Power up: Ο προεφοδιασμός καθαρών τεχνολογιών με αντοχή στο μέλλον και η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

και της χρήσης ΑΠΕ.

Renovate: Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Recharge and Refuel: Η προώθηση καθαρών τεχνολογιών με αντοχή στο μέλλον για την επιτάχυνση της 

χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορικών μέσων, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και 

την επέκταση των δημόσιων μεταφορικών μέσων. 

Connect: Η γρήγορη διάδοση των ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές και τα νοικοκυριά 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ινών και 5G.

Modernise: Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαστικών και υγειονομικών συστημάτων.

Scale-up: Η αύξηση των βιομηχανικών δυνατοτήτων cloud στην Ευρώπη και η ανάπτυξη των πιο ισχυρών, 

προηγμένων και βιώσιμων επεξεργαστών. 

Reskill and upskill: Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ξεκινήσει η

Ευρωπαϊκή Ναυαρχίδα “Renovate”, 

ενθαρρύνοντας έντονα τα κράτη-μέλη να αντικατοπτρίσουν την ανακαίνιση κτιρίων

ως κορυφαία προτεραιότητα στα Εθνικά τους Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

που θα προετοιμάσουν για πρόσβαση σε χρηματοδότηση από αυτή την Παροχή,

αξιοποιώντας τα Εθνικά τους Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα και τις 

Μακροχρόνιες Στρατηγικές Ανακαίνισης, καθώς και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα. 

Τόσο οι Εθνικές Στρατηγικές για την Ενέργεια και το Κλίμα όσο και οι Μακροχρόνιες 

Στρατηγικές Ανακαίνισης

είναι βασικά στρατηγικά εργαλεία σχεδιασμού για τη διοίκηση πόρων για την 

οικοδόμηση ανακαίνισης με σωστές προτεραιότητες, ευθυγραμμισμένες με τις εθνικές 

ανάγκες. 



RENOVATION WAVE
14 OCTOBER 2020



40% για την κατανάλωση ενέργειας

36% για τις εκπομπές ρύπων

85% των κτιρίων στην ΕΕ έχουν κατασκευαστεί πριν το 2001

85%-90% των κτιρίων στην ΕΕ θα χρησιμοποιούνται έως και το 2050

90% του χρόνου μας, είναι εντός των κτιρίων

Ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης περίπου 1% ετήσιως, θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί! 



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

➢ Πακέτο Καθαρή Ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους (2018 και 2019).

➢ Μια σταθερή βάση για την ολοκλήρωση της 

αγοράς ενέργειας, την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας και την προώθηση

της ενεργειακής απόδοσης.

➢ Υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και

χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση της

ενεργειακή απόδοσης, της ανακαίνισης 

κτιρίων και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σε κτίρια, γειτονιές, καθώς 

και σε επίπεδο συνοικιών (district levels). 

Η ΑΓΟΡΑ

➢ Ο ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων παραμένει

εξαιρετικά χαμηλός.

➢ Οι περισσότερες ανακαινίσεις κτιρίων δεν 

συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας. 

➢ Οι ανακαινίσεις κτιρίων μειώνουν την 

κατανάλωση ενέργειας μόλις κατά 1%,

ενώ η ενσωμάτωση των ΑΠΕ παραμένει 

χαμηλή. 

H ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ



RENOVATION WAVE

Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας. Επιπλέον αποτελεί και βασικό άξονα 

του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 

14 Οκτωβρίου 2020, περιέχει σχέδιο δράσης για 

τα επόμενα χρόνια. 

Στόχος είναι να αποτελέσει μια συντονισμένη 

δράση σε όλα τα επίπεδα: 

▪ τοπικό

▪ περιφερειακό

▪ εθνικό

▪ Ευρωπαϊκό. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

ΑΞΟΝΕΣ

Προτεραιότητα στα κτίρια με την 

χειρότερη ενεργειακή επίδοση. 

*Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Υποδειγματική ενεργειακή συμπεριφορά

των δημόσιων κτιρίων (σχολεία, 

νοσοκομεία, εγκαταστάσεις φροντίδας).

Απανθρακοποίηση θέρμανσης & ψύξης.

Κινητοποίηση γειτονιάς (νέα προσέγγιση). 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en


ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Έλλειψη διαφάνειας στην παροχή πληροφοριών 

και έλλειψη γνώσης στους ιδιοκτήτες. 

Προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Ανεπαρκής τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

Πάρα πολλές ανακαινίσεις με έμφαση στην 

αισθητική ανακαίνιση και όχι στη βελτίωση της 

ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

ΛΥΣΕΙΣ – RENOVATION WAVE

Καλύτερα εργαλεία πληροφόρησης για όλους 

τους εμπλεκομένους (ιδιοκτήτες, μηχανικούς…). 

Πιο προσιτή αλλά κυρίως ενισχυμένη 

χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Περισσότερη τεχνική βοήθεια προς τα 

Κράτη Μέλη. 

Δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, 

αναβάθμιση εργαζομένων και προσέλκυση 

νέων ταλέντων.

Ανακαινίσεις υψηλής ποιότητας: έξυπνα και 

αποδοτικά κτίρια που ενσωματώνουν καλύτερα 

τις ανανεώσιμες πηγές. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en


ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ



EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (2019)

Ο ΕΣΕΚ αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα – όπως και για όλες τις χώρες της ΕΕ (National Energy Climate 

Plans – NECPs). 

Τα εθνικά σχέδια περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ προτίθενται να αντιμετωπίσουν: 

• την ενεργειακή απόδοση,

• τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

• τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

• τις διασυνδέσεις,

• την έρευνα και καινοτομία.

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί συντονισμό με όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Παρέχει επίσης ένα επίπεδο σχεδιασμού 

που θα διευκολύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το γεγονός ότι όλες οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν ένα 

παρόμοιο πρότυπο σημαίνει ότι μπορούν να συνεργαστούν για να επιτύχουν διασυνοριακά. 

Ο κανονισμός διακυβέρνησης απαιτούσε από όλες τις χώρες της ΕΕ να υποβάλουν

• τα σχέδια τους για την περίοδο 2021-2030 στην Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2018,

• τα τελικά τους σχέδια έως το τέλος του 2019 (λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και τις συστάσεις της Επιτροπής 

σχετικά με τα σχέδια),

• έκθεση προόδου κάθε 2 χρόνια.
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%92-4893.2019.pdf

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en


https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en

https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/ltrs/

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (2021)

Με την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Κτιριακού Αποθέματος, στο πλαίσιο εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση/αναδεικνύεται η 

σπουδαιότητα του τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες

και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, με στόχο τη μετατροπή του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και 

απαλλαγμένο από εκπομπές άνθρακα κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική 

μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης του Κτιριακού Αποθέματος αποτελεί συνέχεια των δύο Εκθέσεων 

Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής «για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από 

κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος», (2014 και 2018) στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (2012/27/ΕΕ).

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• επισκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος,

• πολιτικές και δράσεις για την τόνωση της οικονομικά αποδοτικής ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων,

• πολιτικές και δράσεις για τη στόχευση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, 

• αναγνώριση στις αστοχίες της αγοράς, 

• ενεργειακή φτώχεια,

• επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση των έξυπνων τεχνολογιών και των δεξιοτήτων και της 

εκπαίδευσης στους τομείς των κατασκευών και της ενεργειακής.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/CELEX_32012L0027_EL_TXT.pdf


https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en

https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/ltrs/

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (2021)

Οι στρατηγικές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν

❑ έναν οδικό χάρτη με μέτρα και μετρήσιμους δείκτες προόδου

❑ ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, 2040 και 2050

❑ εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των ευρύτερων οφελών και της συμβολής

της ανακαίνισης των κτιρίων στον στόχο της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από μια σταθερή χρηματοδοτική 

συνιστώσα (αποτελεσματική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης, ομαδοποίηση επενδύσεων, μείωση του 

κινδύνου). 



https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2021)

Κάθε σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στις 

τέσσερις διαστάσεις που περιγράφονται στην 

Ετήσια Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 

2021. 

• Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

• Παραγωγικότητα

• Δικαιοσύνη

• Μακροοικονομική σταθερότητα

To Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό 

τομέα ενισχύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και χρησιμοποιώντας συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα και εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την πραγματοποίηση δημόσιων 

επενδύσεων, ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε σημαντικότατα πρόσθετα ιδιωτικά 

κεφάλαια. Για την υλοποίηση του σχεδίου η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο 

πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. 

• 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις

• 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. 

Με την χρήση των μέσων αυτών και αξιοποιώντας τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση 

ιδιωτικών επενδύσεων το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 

57 δισεκατομμύρια ευρώ.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2021)



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

HORIZON 2020



https://ibroad-project.eu/

2017 – 2020

Συντονιστής: Ομάδα Σύμπραξις

Το έργο iBRoad στοχεύει στην άρση των εμποδίων των 

ανακαινίσεων κτιρίων, αναπτύσσοντας έναν χάρτη 

πορείας ανακαίνισης διακριτών κτιρίων 

(μονοκατοικίες/διπλοκατοικίες).  Το εργαλείο εξετάζει το 

κτίριο στο σύνολό του και παρέχει ένα προσαρμοσμένο 

σχέδιο ανακαίνισης (iBRoad-Plan) για μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα (15-20 χρόνια). 

Ο χάρτης πορείας ανακαίνισης είναι, στον πυρήνα του, 

ένα σχέδιο βελτίωσης του σπιτιού που λαμβάνει υπόψη 

τις ανάγκες και τη συγκεκριμένη κατάσταση του επιβάτη 

(π.χ. ηλικία, οικονομική κατάσταση, σύνθεση και 

αναμενόμενη εξέλιξη του νοικοκυριού κ.λπ.) και 

αποφεύγει τον κίνδυνο «κλειδώματος» «μελλοντικές 

λύσεις ανακαίνισης λόγω έλλειψης προοπτικής.

Το iBRoad-Plan συνδυάζεται με ένα αποθετήριο 

πληροφοριών, δηλ. ένα ημερολόγιο κτιρίου ή διαβατήριο 

(iBRoad-Log) για θέματα όπως η κατανάλωση ενέργειας 

και η παραγωγή, η εκτέλεση συντήρησης και τα σχέδια 

κατασκευής.



https://ibroad-project.eu/

2017 – 2020

Συντονιστής: Ομάδα Σύμπραξις



2021 – 2024 - iBRoad2EPC

Συντονιστής: Ομάδα Σύμπραξις

Το iBRoad2EPC αποτελεί το επόμενο βήμα στα συστήματα αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης και στις πρακτικές πιστοποίησης, 

προωθώντας και παρουσιάζοντας την ενσωμάτωση των στοιχείων του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων στα ΠΕΑ.

Με βάση τα αποτελέσματα του έργου iBRoad (2017-2020), το οποίο ανέπτυξε, δοκίμασε και παρέδωσε ένα μοντέλο για το διαβατήριο 

ανακαίνισης κτιρίων που υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών με εξατομικευμένες συμβουλές για τη διευκόλυνση της ριζικής

ανακαίνισης σταδιακά, το iBRoad2EPC στοχεύει να γεφυρώσει το διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων με το ΠΕΑ και να επεκτείνει, να 

βελτιώσει και να διευρύνει τη μορφή και το κοινό πεδίο εφαρμογής τους, ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά και να 

καταστεί εφαρμόσιμο και σε πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια. 

Στόχος είναι να βελτιωθεί η αξιοπιστία, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας έτσι την επόμενη γενιά ΠΕΑ που θα 

υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες για τους χρήστες των κτιρίων. Αυτό θα επιτευχθεί με την 

ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου γύρω από τέσσερις κύριους πυλώνες: 

• αξιολόγηση των αναγκών, των δυνατοτήτων και της πρακτικότητας της συγχώνευσης του ΠΕΑ με το διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων

• προσαρμογή του έργου iBRoad ώστε να γίνει μέρος των ΠΕΑ

• δοκιμή και αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής του iBRoad2EPC σε έξι χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία και Ισπανία), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές και τους εκδότες ΠΕΑ

• διευκόλυνση της υιοθέτησης και αξιοποίησης του μοντέλου iBRoad2EPC σε ολόκληρη την Ευρώπη. 



https://www.c-track50.eu/

2018 – 2021

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ



https://www.c-track50.eu/

2018 – 2021

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ



https://www.c-track50.eu/

2018 – 2021

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

Ο Οδηγός για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας:

Περιγράφει τα απαραίτητα βήματα στη διαδικασία σχεδιασμού

Συνοψίζει σημαντικές παραμέτρους σε κάθε βήμα

Παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές.

Προς δημοσίευση τον Ιούνιο του 2021

Διαθέσιμος στα αγγλικά και άλλες 10 γλώσσες, μεταξύ των οποίων 

και ελληνικά.



https://www.aaa-h2020.eu/

2019 – 2022

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

Προκλήσεις
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για έργα ενεργειακής απόδοσης, αλλά σπάνια χρηματοδοτούνται:

❖ Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έργου δεν πείθουν εύκολα τους επενδυτές για τη μόχλευση κεφαλαίου.

❖ Οι τράπεζες δεν λαμβάνουν υπόψιν κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων, το μοναδικό 
κριτήριο παραμένει η πιστοληπτική ικανότητα.

Η προσέγγιση Triple-A
❖ Προωθεί επενδύσεις που έχουν ισχυρή ικανότητα να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, ήδη από τα πρώτα στάδια 

της επένδυσης.

❖ Προσδιορίζει τις επενδύσεις Triple-A, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

❖ Μειώνει τον αντίστοιχο χρόνο και προσπάθεια που απαιτείται στην κρίσιμη φάση της αξιολόγησης των επενδύσεων.

❖ Αυξάνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.

❖ Καθιστά τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης πιο ελκυστικές για επενδυτές και υπεύθυνους ανάπτυξης έργων.



https://www.aaa-h2020.eu/

2019 – 2022

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

Bήμα 1 – Assess (Αξιολόγηση): Προφίλ ρίσκου των Κρατών Μελών και πολιτικές μείωσης του, που καθιστούν δυνατή 
την εθνική και ανά τομέα σύγκριση, τον εντοπισμό της ωριμότητας της αγοράς, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα για τους επενδυτές. Αξιολόγηση ρίσκου των έργων και ενσωμάτωση των κριτηρίων 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ταξινομίας.

Βήμα 2 – Agree (Συμφωνία): Αποτελεσματική αξιολόγηση των έργων, κατηγοριοποίηση (classification), προτυποποίηση 
(benchmarking) και κατευθυντήριες γραμμές – οδηγίες με σκοπό την επιτάχυνση και αύξηση των επενδύσεων, επιλογή των 
Triple-A έργων. Χρήση διάφορων υπαρχόντων ή νέων δεικτών (Key Performance Indicators – KPIs) προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι πιθανές επενδύσεις Triple-A. Η προτυποποίηση των έργων βασίζεται σε μια πολυκριτηριακή μέθοδο 
αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη βασικά οικονομικά κριτήρια, κριτήρια ρίσκου και βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable 
Development Goals - SDG)

Βήμα 3 – Assign (Αντιστοίχιση): Πιλοτικά έργα στις χώρες μελέτης, προτάσεις σχετικά με ρεαλιστικές και εφικτές 
επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα, καθώς και για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι 
μέθοδοι χρηματοδότησης Πράσινα Δάνεια (Green Loans), Πράσινα Στεγαστικά Δάνεια (Green Mortgages) και Πράσινα 
Ομόλογα (Green Bonds) υποστηρίζονται από το Εργαλείο “Assign”. Οι χρηματοδοτικοί φορείς επιλέγουν κερδοφόρα έργα 
και στέλνουν προτάσεις χρηματοδότησης σε υπεύθυνους ανάπτυξης έργων.



https://www.smafin.eu/

2020 – 2023

Συντονιστής: ΚΑΠΕ

Το τριετές ευρωπαϊκό έργο SMAFIN έχει ως πρωταρχικό στόχο την εποικοδομητική σύνδεση της «έξυπνης χρηματοδότησης»

με την ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας στρογγυλής

τραπέζης στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες του έργου - Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία και Ρουμανία.

Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία των Sustainable Energy Investment Forums’ (SEIFs), το έργο SMAFIN σχεδιάζει να

διοργανώσει 12 εθνικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης προκειμένου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ, οι εθνικές

και τοπικές αρχές καθώς και σημαντικοί φορείς από τον χρηματοοικονομικό, επιχειρηματικό, κατασκευαστικό και

ακαδημαϊκό τομέα να ενώσουν τις γνώσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις δυνάμεις τους ώστε να διευκολύνουν

αποτελεσματικά τις επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων ενεργειακής απόδοσης καθώς και την ανάπτυξη νέων πλαισίων και

σχεδίων δράσης της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.



https://www.smafin.eu/

2020 – 2023

Συντονιστής: ΚΑΠΕ



https://www.smafin.eu/

2020 – 2023

Συντονιστής: ΚΑΠΕ



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΝΖΕΒ
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