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ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 24,109

Σχολεία και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα
19,167

Γραφεία και άλλα κτίρια 53,064

Νοσοκομεία και κλινικές 38,664

Εμπορικά καταστήματα 65,957

Αποθήκες 20,374

Ψυκτικές αποθήκες 308

Τριτογενής τομέας 221,643

ΣΥΝΟΛΟ 4.853.172

Πηγή: EU BSO και ίδιες εκτιμήσεις

Διαμέρισμα 
Πολ/κιας

Μονοκατοικί
α

Πολυκατοικία Εμπορίου
Υγείας & 
Πρόνοιας

Εκπαίδευσης
Συνάθροισης 

Κοινού
Σωφρονισμού Γραφεία

Προσωρινής 
Διαμονής

Α 56% 66% 59% 46% 34% 38% 39% 42% 43% 41%

Β 58% 68% 61% 46% 36% 37% 39% 36% 40% 44%

Γ 56% 69% 60% 49% 36% 46% 43% 24% 42% 40%

Δ 59% 70% 62% 53% 35% 53% 44% 59% 47% 53%
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Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ανά κλιματική ζώνη (2011-2018) 
Κατοικίες και τριτογενής τομέας

το διάστημα 2005-2015 καταγράφεται αύξηση της τελικής

κατανάλωσης από 737 ktoe (2005) σε 1613 ktoe (2015) στον

τριτογενή τομέα, γεγονός που αποτυπώνει την ταχεία ανάπτυξη των

σχετικών κλάδων στη διάρκεια της δεκαετίας. Το μεγαλύτερο μερίδιο

τελικής κατανάλωσης καταλαμβάνει η θέρμανση χώρων και η χρήση

ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού, ενώ ακολουθούν ο κλιματισμός

και η παραγωγή ΖΝΧ.

Ο ηλεκτρισμός υπερισχύει καλύπτοντας το 73% των αναγκών σε

κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων στον τριτογενή τομέα.

Στις θερμικές χρήσεις των

κτιρίων του τριτογενούς τομέα,

το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο

μερίδιο με 55% και 29%

αντίστοιχα. Υγραέριο και

βιομάζα κατέχουν το 8% και 6%

αντίστοιχα ενώ το μερίδιο της

ηλιακής και γεωθερμικής

ενέργεια είναι αμελητέο



δύο βασικές κατηγορίες εμποδίων:

 εμπόδια που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς

εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (market barriers) [ύπαρξη /

την ύπαρξη διαθέσιμου κεφαλαίου για επενδυτικές δαπάνες

πρόσβαση σε κεφαλαιακές ροές κα ]

 εμπόδια που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των τελικών

χρηστών/καταναλωτών (non-market barriers). [αβεβαιότητα

σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο τιμών ενέργειας και

τεχνολογιών, ανεπαρκής εξοικείωση με τεχνικά ζητήματα κα]



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

•Αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων στην κατανάλωση ενέργειας του τριτογενούς
τομέα, καθορισμός δυναμικού εξοικονόμησης και  εντοπισμός εμποδίων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

•ΕΣΕΚ
• Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων τριτογενή τομέα (εκτός δημοσίου) 

στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

• Δράσεις στο τριτογενή τομέα μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης

•Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στόχος η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας μέσω οικονομικής 

στήριξης. 

(α) ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα 

για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς και 

(β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις.

450 εκ ευρώ ≈9,700 επιχειρήσεις



Ευχαριστώ για την προσοχή σας...




