Ο ρόλος των Μελετητικών Επιχειρήσεων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση
και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υφιστάμενων κτιρίων του
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Στόχος; Να τρυπήσουμε το ταβάνι.
Upgraded Buildings Conference 2021
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Δημόσιος Τομέας
• Εξοικονομώ- Αυτονομώ
• Ιδιωτικός Τομέας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
• Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436 Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20–06–2019 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων» (B’ 2597) (ΦΕΚ 3156Β/31-7-2020)
• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,
• παρεμβάσεις που συνδέονται αφορούν στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για
θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό κλπ.
• Τα κτήρια που εντάσσονται στο «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις
να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β,
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ).
• 2020-2026 με φορέα Διαχείρισης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι
προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Όχι μακιγιάζ όταν απαιτείται μεταμόσχευση καρδιάς

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• Με ποια κριτήρια βγάζουν τους διαγωνισμούς οι διάφοροι φορείς;
• Η ενεργειακή αναβάθμιση αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη από άλλα ζητήματα
των κτιρίων πχ Στατική επάρκεια, Πυροπροστασία, Υποδομές.
• Φόβος να εξελιχθεί όλο το πρόγραμμα σε διαγωνισμούς προμήθειας
φωτιστικών και κουφωμάτων.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και
δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή
ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
• Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους.
• Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας
για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
• Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου
και των σχετικών δεξαμενών.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

• Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.
Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει.
• Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν.
• Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία
αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή
κατηγορία τουλάχιστον Β+.
Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την
κάλυψη της ζήτησης (net metering).
• Συστήματα αποθήκευσης.
• Επιλέξιμη μόνον ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου
φωτοβολταϊκού σταθμού.
Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Επιλέξιμες μόνον οι συσκευές που
είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση
ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Εξυπνων Συστημάτων (Smart Home) είναι:
• Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας.
Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης
LED).
Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι
θερμοστάτες).
Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).
• Επιλέξιμες είναι μόνον οι παρεμβάσεις που προσαρμόζουν και διατηρούν την
κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα
επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και
καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και
προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ
Επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες:
• Αναβάθμιση ανελκυστήρα.
• Επιλέξιμες μόνον οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση
ανελκυστήρων και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους
ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού
τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η
λειτουργικότητά τους
• Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.
• Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα
διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας,
σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με
αισθητήρες κίνησης.
• Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων τού
προγράμματος ανά περιφέρεια και όχι μετά τις 31/12/2021.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Προβλήματα:
- Αφορά μόλις το 10% του κτιριακού αποθέματος
- Μικρός προϋπολογισμός
- Χαμηλό ταβάνι
- Χαμηλός μέσος όρος αιτήσεων ούτε στο μισό του επιλέξιμου
προϋπολογισμού
- Έλλειψη κατάρτισης μηχανικών που τρέχουν το πρόγραμμα και
προτιμούν να ακολουθήσουν την πεπατημένη
- Ο ΚΕΝΑΚ δεν είναι αρκετός
- Οι χρήστες δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ερωτήματα για τις νέες αλλαγές:
- Επιδότηση ανάλογα με την ενεργειακή κλάση εκκίνησης. Με ποιον
κανονισμό και ποιος πιστοποιεί τι; Η εξοικονόμηση;
- Να λαμβάνονται υπόψιν οι κλιματολογικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες των περιοχών. Με κριτήριο τον ΚΕΝΑΚ; Βορράς εναντίον
Νότου;
- Μειονεκτικές περιοχές. Δεν είναι ολιστική η προσέγγιση
- Παλαιότητα ωφελούμενων κτιρίων. Μια κατοικία μετά το 81 επομένως
σε σχέση με μια θεωρητικά αμόνωτη αυτομάτως θεωρείται ενεργειακά σε
καλύτερο επίπεδο άσχετα με προσανατολισμό, στοιχεία αρχιτεκτονικής
κλπ;
- Εισοδηματικά κριτήρια. Με ποια λογική; Καταναλώνει ή όχι ένα κτίριο;
- Φτουκα πρω;

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

•
•
•
•
•
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•

Ολιστική Προσέγγιση (Στατικός έλεγχος, Πυροπροστασία)
Ενσωμάτωση νέων προτύπων
Πραγματική Ενεργειακή Αναβάθμιση
Innovative Technologies
Άνεση Χρηστών
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Γρήγορη υλοποίηση
Ανάθεση Μελετών και υπηρεσιών Συμβούλων σε Μελετητικά Γραφεία
Επίβλεψη από τους Μελετητές
Έλεγχος Προδιαγραφών και Έγκριση Υλικών
Design to a Budget

ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ (i.e LEED και άλλα συστήματα πιστοποίησης)

•
•
•
•
•
•

Μόνωση και Κουφώματα
LEDs high Efficacy
ΚΝΧ/DALI/Litecom
Constant Light Control (CLC)
Automation/BMES/Sensors
Μετρητές
Ενέργειας/Καταγραφή/CO2
Monitoring
• ΕΥ Χαμηλής Κατανάλωσης
• Μετρητές Καταναλώσεων Νερού
• ASHRAE 90.1

• Εnhanced Commissioning
• Ηλεκτροκίνηση/Διαχείριση
Φορτίου
• Αποκαπνισμός /Jet Fans
• Διαχείριση Όμβριων
• PV Net Metering
• Innovation
• Specialized Audio Visual
• Variable Air Volume (VAV)
HVAC system
• Σύγχρονα Συστήματα IT
and AV

Renovation of the Historic “Eleutherotypia” Building

Location: Athens, Greece
Year: 2019-On going
Architectural Office: TPA Inc
Chief Architect: S. Christopoulos
Senior Architect: Eri Nikoloudi, G.
Psarras
MEP PM: Panagiotis Zaharias
Client: TPA Inc, GRIVALIA-DIMAND,
VALUE

WELL Ένα βήμα παραπάνω

• Circadian Lighting –Human Centric
Lighting
• Φίλτρα Άνθρακα/Ποιότητα Αέρα
• Ψύκτες νερού
• Διαχείριση υγρασίας
• Επαναχρησιμοποίηση μη ποσίμου
νερού
• Active Workstations
• Acoustics

Prodea Offices in Athens

Location: Athens, Greece
Year: 2018-2020
Total Area: ≈3.000m²
Architectural Office: USP (Urban Soul Project)
Chief Architect: Tasos Georgantzis,
Participating Architects: Simos Antoniadis, Kostas Floros,
Dimitra Giannou
Lighting Design: Reflect Lights
Structural Team: Christoforos Kolyvas, Christos
Karnavezos
MEP PM: Panagiotis Zaharias
Photo Credits: Yiorgis Yerolymbos

Συστήματα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
•

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Διαχείριση
•

Monitoring και Alarming Ηλεκτρικής Διανομής

•

Διαχείριση Capacity

•

Back power testing

•

Παρακολούθηση Ποιότητας Ισχύος

•

Διόρθωση Ποιότητας Ισχύος

•

Energy Benchmarking

•

Ανάλυση Ενεργειακής Κατανάλωσης

•

Διόρθωση Power Factor

•

GREENHOUSE GAS reporting

•

Cybersecurity IEC 62443

• IOTs-Smart συσκευές
• Software Platform (OTs)
• Big Data” analytics
• Artificial intelligence (AI)
• Cloud computing

Προτάσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Πιλοτικά Έργα
Προδιάγραφες, Προδιάγραφες, Προδιάγραφες
Push the Envelope
Επίβλεψη των έργων -Βασικός Μελετητής
Να μάθουμε από τον Ιδιωτικό Τομέα, να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη
του Δημόσιου Τομέα
Περισσότεροι πόροι
Συνδυασμός Προγραμμάτων και έργων
Νέος ΚΕΝΑΚ
Βασικό κριτήριο η εξοικονόμηση ενέργειας
Επιδότηση innovation
Συνεργασία φορέων ΥΠΕΝ, ΣΕΓΜ, ΤΕΕ αλλά ο καθένας στο ρόλο του
και σύμφωνα με τις δυνατότητες του
Μονίμως ανοικτά προγράμματα
Αξιολόγηση
Φορολογικά κίνητρα
Ο ρόλος των γραφείων μελετών ως σύμβουλοι και ως μελετητές

