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ευρωπαϊκή πολιτική

EU's main legislative instruments 
promoting the improvement of 
the energy performance of 
buildings within the EU and 
providing a stable 
environment for investment 
decisions to be taken. 
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ευρωπαϊκή πολιτική - βασικοί στόχοι ΚΟ 2010/31
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ευρωπαϊκή πολιτική - βασικοί στόχοι ΚΟ 2012/27

ΚΟ 2012/27

επιχειρήσεις >250 ατόμων ή 

ετήσιο κύκλο εργασιών >50εκ € 

κτίρια

διεργασίες

μεταφορές

ενεργειακό 

έλεγχο

ενεργειακός έλεγχος είναι μια συστηματική 

διαδικασία που έχει ως σκοπό:

1. την απόκτηση επαρκούς γνώσης του 

υφιστάμενου προφίλ κατανάλωσης 

ενέργειας της εγκατάστασης

2. τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση 

των δυνατοτήτων εξοικονόμησης 

ενέργειας

3. την σύνταξη τεχνικής έκθεσης 

συμπερασμάτων

Η ASHRAE θεωρεί εξίσου σημαντική με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμική άνεση, 

οπτική άνεση, υγιεινή) γεγονός που 

αποτυπώνεται και στον ορισμό που δίνει.



ενεργειακός έλεγχος 

Και με απλά λόγια

1. Πόση ενέργεια καταναλώνεται;

2. Πού καταναλώνεται;

4. Πως μπορεί να αυξηθεί η ενεργειακή 

αποδοτικότητα;

3. Καταναλώνεται με αποδοτικό τρόπο;



ενεργειακή επιθεώρηση vs ενεργειακός έλεγχος 

προκαθορισμένη 

λειτουργία
πραγματική λειτουργία

vs

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος



ενεργειακή επιθεώρηση vs ενεργειακός έλεγχος 

καταναλώσεις ενέργειας 

υπολογιστικά:

για το μέσο χρήστη

για το μέσο κλίμα της 

περιοχής

για συνθήκες άνεσης

καταναλώσεις ενέργειας 

πραγματικές από τιμολόγια και 

μετρητές :

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος

vs για τη συγκεκριμένη χρήση

για το συγκεκριμένο κλίμα

για τις πραγματικές 

συνθήκες



ενεργειακή επιθεώρηση vs ενεργειακός έλεγχος 

κατανάλωση ενέργειας για 

θερμαινόμενους χώρους για:

θέρμανσης

ψύξη

αερισμό

ΖΝΧ

φωτισμό

θέρμανση

ψύξη

αερισμό

ΖΝΧ

εσ.φωτισμό

κατανάλωση ενέργειας για:

εξ.φωτισμό

φορτία πρίζας

κινητήρες

κ.α.

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος

vs



ενεργειακή επιθεώρηση vs ενεργειακός έλεγχος 

κατάσταση λειτουργίας κατά την 

επιθεώρηση:

ανάλογα με τον λόγο και 

την περίπτωση

κατάσταση λειτουργίας κατά τον 

έλεγχο:

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος

vs
σε λειτουργία

αξιολόγηση προτάσεων: αξιολόγηση προτάσεων:

απλή περίοδος 

αποπληρωμής

κλειδωμένα τιμολόγια 

καυσίμου

καθαρή παρούσα αξία 

πραγματικά τιμολόγια 

καυσίμου



ενεργειακή επιθεώρηση vs ενεργειακός έλεγχος - βασικά προβλήματα 

προκαθορισμένη 

λειτουργία
ανυπαρξία δεδομένων 

vs

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος

αποδοχή ορθών 

συνθηκών 
κλιματικά 

δεδομένα

τιμές 

σύγκρισης

καταγραφές/

λογαριασμοί

ανυπαρξία γενικού 

υπολογιστικού μοντέλου

κέλυφος
αναγωγή σε 

άλλες συνθήκες

μη κάλυψη όλων των 

καταναλώσεων ενέργειας

αξιολόγηση προτάσεων



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα

διαθέσιμοι πόροι : 640.000.00 euro (€) επιλέξιμα κτίρια



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα

Το κτίριο μετά τις επεμβάσεις, να 
κατατάσσεται, κατ’ ελάχιστον, στην 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β 

ελάχιστοι στόχοι

εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς
ενέργειας κατά 30%.

μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 30%. 

Προσοχή: η εξοικονόμηση ενέργειας 
και η μείωση των εκπομπών CO2 και 
με βάση τον ενεργειακό έλεγχο



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα

1,50 €/ kWhpr εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), 

όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ετήσιας πρωτογενούς 
ενέργειας ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων 

όρια επιλεξιμότητας δαπανών
Συντ. Πρωτ. Ενεργ. Εκπομπές CO2

ΚΕΝΑΚ 2,9 600 g/kWh

Ενεργειακός 

Έλεγχος 2,1 989 g/kWh



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα

Σε περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το (90%) 
από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας της πρότασης που υποβλήθηκε κατά το στάδιο 
της Αίτησης Ένταξης, τότε για κάθε ποσοστιαία μονάδα και μέχρι και το (70%), το ποσοστό́
επιδότησης θα μειώνεται αντίστοιχα κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και το ποσό θα 
αντιστοιχεί σε ιδία συμμετοχή του Φορέα. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



προσοχή όμως: το φθηνό γίνεται ακριβό!!!



Κωνσταντίνος Λάσκος
πρόεδρος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας
ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού Γ τάξης
ενεργειακός ελεγκτής Β τάξης

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακός Έλεγχος
και χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα.

Energy Efficiency 
in Buildings 
Conference

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Αμφιθέατρο Ευγενίδου Ιδρύματος

Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών


