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Κτιριακός τομέας και τεχνικός κόσμος
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και μελλοντικές προκλήσεις
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Ο κτιριακός τομέας σήμερα
Ø Το 89% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980
Ø Δηλαδή 3.700.000 κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα
(κτίρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας)
Ø Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
Ø Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών κτιρίων εξοικονομείται ενέργεια
κατά 42%
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Η επιλογή «εξοικονομώ ενέργεια, σχεδιάζω Βιοκλιματικά, Χτίζω
Οικολογικά»: Είναι μονόδρομος!

Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
q Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ):
§ Ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
Ελληνική οικονομία.
§ Η απαξίωση του κλάδου επιδρά αρνητικά στην απασχόληση λόγω της πληθώρας των
επαγγελμάτων που απασχολούνται σε αυτόν.
§ Για κάθε θέση που δημιουργείται στον κλάδο των κατασκευών στηρίζονται συνολικά
τρεις θέσεις εργασίας στην οικονομία.
§ Για κάθε ένα € που δαπανάται στον τομέα των κατασκευών, προστίθενται 1,8€ στο
ΑΕΠ της χώρας.
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Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
q Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
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Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
qΕπενδύσεις σε κατοικίες και άλλες κατασκευές , 2000-2013
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Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
q Απόδοση ακινήτων ανά χώρα, 2014
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Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
q Έσοδα από Φόρους Ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ

8

Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών
q Συμπεράσματα και προτάσεις
§ Ορθολογισμός και απλοποίηση φορολογικού πλαισίου
§ Ανάπτυξη οργανωμένης δόμησης
§ Αναμόρφωση κτιριακού αποθέματος
§ Ενίσχυση ζήτησης ακινήτων από το διεθνές περιβάλλον
§ Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των κατασκευών
§ Βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ποιότητα των υλικών
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Παθητικό κτίριο
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Κτίρια μηδενικής ενέργειας / εκπομπών
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Πλεονεκτήματα κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
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Κτίρια και στρατηγική σχεδίασης
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Τόνωση της αγοράς

Χρειάζονται άμεσα μέτρα για να αναστραφεί το κλίμα
και να ενισχυθεί ο τεχνικός επιχειρηματικός ιστός.
Ιδιαίτερα απαιτείται η

δυναμική υποστήριξη του τοπικού τεχνικού δυναμικού
(μελετητικού και κατασκευαστικού)
τόσο για την επιβίωσή του όσο και για τη διεύρυνση του
επαγγελματικού του ορίζοντα προς τα Βαλκάνια

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ
§ Η προσπάθεια σήμερα εστιάζεται στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ
§ Έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και δύο και πλέον χρόνια
Στόχος Αναθεώρησης:
§ Ο επανακαθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για τον καθορισμό των
χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας
(nearly Zero Energy Eﬃciency Buildings nZEB).
§ Συνυπολογίζοντας την υπόψη την οικονομική αποδοτικότητά τους και κυρίως
να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των κτιρίων.
§ Από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας,
§ ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου
δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019.
Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη
προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και θα περιλαμβάνει
σημαντικές αλλαγές που ενδιαφέρουν τόσο τους μηχανικούς όσο και τους
ιδιοκτήτες ακινήτων.

Νόμος 4342/2015

§ Έχει σαν στόχο τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, κανόνες, μέτρα και
δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.
§ Ο συγκεκριμένος νόμος δεν πρέπει να ειδωθεί σαν μια υποχρέωση
ενσωμάτωσης μιας οδηγίας, αλλά σαν ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την
οικονομία μας, που μπορεί να τονώσει την επιχειρηματικότητα και να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Νόμος 4342/2015
§ Έχει σαν στόχο τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, κανόνες, μέτρα και
δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.
§ Ο συγκεκριμένος νόμος δεν πρέπει να ειδωθεί σαν μια υποχρέωση
ενσωμάτωσης μιας οδηγίας, αλλά ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την
οικονομία μας, που μπορεί να τονώσει την επιχειρηματικότητα και να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
§ Με το συγκεκριμένο νόμο τίθεται συγκεκριμένος εθνικός ενδεικτικός στόχος
εξοικονόμησης ενέργειας, όπου με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της
οικονομίας, το 2020 η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας πρέπει να είναι
18,4 Mtoe.
§ Κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθμίζεται ενεργειακά το 3% της επιφάνειας των
ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με επιφάνεια πάνω από
250 τμ.

Νόμος 4342/2015
§ Στόχος είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα με τρόπο που θα διασφαλίζει με διαφανές τρόπο
ότι θα αναβαθμίζονται τα πιο ενεργοβόρα κτίρια, ότι θα υλοποιούνται οι πιο
αποδοτικές επεμβάσεις και κυρίως ότι στο μέτρο του εφικτού θα υπάρχει
επαρκής διάχυση.
§ οι Περιφέρειες και οι Δήμοι απαιτείται να εκπονήσουν σχέδια δράσης για την
ανακαίνιση των κτιρίων τους και να καθιερώσουν συστήματα ενεργειακής
διαχείρισης.
§ οφείλουμε μέχρι το 2020 να εξοικονομούμε ετησίως το 1,5% των κατ’ όγκο
ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των
διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας,
του μέσου όρου των ετών 2010, 2011, 2012, δηλαδή συνολικά 3,3 Mtoe έως το
2020.

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)
§ Σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης αποτελεί ο θεσμός των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
(Energy Service Companies, ESCOs):
§ Παρέχουν ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, από την προμήθεια του
εξοπλισμού και την εγκατάσταση, έως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και
τη διαχείριση του συστήματος,
§ ενώ η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών βασίζεται στην
εξοικονομούμενη ενέργεια που θα επιτυγχάνεται μέσω των βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης.
§ Είναι πραγματικά άξιο απορίας το γεγονός ότι στη χώρα μας, παρά την ύπαρξη
του νομοθετικού πλαισίου, δεν υπάρχει αγορά ενεργειακών υπηρεσιών.
§ Ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, είναι επιβεβλημένη η αξιοποίηση
των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).
§ Απαιτείται η παροχή κατάλληλων χρηματοδοτικών κινήτρων όπου απαιτείται
ώστε να περιοριστεί το οικονομικό ρίσκο των επενδύσεων και να καταστούν
ελκυστικές οι συγκεκριμένες πρακτικές.

Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης
§ Δημιουργία ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης.
§ Η σύσταση ενός τέτοιου Ταμείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενθάρρυνση
των επενδύσεων και την ενίσχυση δραστηριοτήτων που σκοπεύουν:
§

στην εξοικονόμηση, στην ορθολογική χρήση ενέργειας, στον περιορισμό χρήσης ενεργοβόρων
παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και στην ανάπτυξη αγοράς παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών.

§ Το Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία είναι δυνατόν να αποτελέσει μία πραγματική αναπτυξιακή πηγή για τη
χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης.
§ Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά
που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία.
§ Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανομέων
ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης ενέργειας.

Ευχαριστώ για την προσοχή !

