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ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

το μερίδιο του κτιριακού τομέα στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
αγγίζει σήμερα περίπου το 40% και ευθύνεται για το 1/3 των 
εκπομπών ΑτΘ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ

Κεντρική / Αποκεντρωμένη Διοίκηση 4,141 3,449 631 61

ΟΤΑ και φορείς τους 31,167 28,791 2,111 265

Άλλα Ν.Π.Δ.Δ. 57,959 55,838 1,876 245

Άλλα Ν.Π.Ι.Δ. 18,789 4,772 12,958 1,059

Η απογραφή του 2011 αποτιμά τα κτίρια που 
στεγάζουν την Κεντρική και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 
σε περίπου 112.000

Εκδόθηκαν 
~ 8.000 ΠΕΑ

1500 ΠΕΑ βάσει 
άρθρου 13 του 

ν.4122/2013



ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ανά χρήση: 
Υγείας και πρόνοιας
Εκπαίδευσης
Συνάθροισης κοινού
Γραφείων / διοίκησης 
Αθλητισμού 
Άλλα (εμπορίου, σωφρονισμού, 
λατρείας κ.ά.)  

Ανά φορέα ενέργειας : 
Ηλεκτρική (40-70%)
Πετρέλαιο (15-30%)
Φ.Α. (<15%)
Ηλιακή 
Βιομάζα 
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Απαιτήσεις για την 

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

εξασφάλιση υγιεινών 
κλιματικών συνθηκών 

εσωτερικού χώρου

Πυροπροστασία 
Παθητική και  

Ενεργητική

στατική
επάρκεια

Αποδοτικά 
συστήματα 
θέρμανσης

Αποδοτικά 
συστήματα 

ψύξης

Μηχανικός 
Αερισμός –
ανάκτηση 
ενέργειας

Κέλυφος
Αποδοτικά 
συστήματα 

φωτισμού & 
ηλιακά κέρδη

ΑπανθρακοποίησηΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

η ενέργεια που πρέπει να παρέχεται για εξασφάλιση των συνθηκών, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι αδυναμίες του τεχνικού συστήματος



Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κτίρια και κτιριακές μονάδες που ανήκουν

σε δημόσιους φορείς επιτυγχάνουν το αργότερο:

o i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής

απόδοσης Z· και

o ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής

απόδοσης Ε·

ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ειδικά για τα δημόσια κτίρια

proposal ebpd recast

Στόχος είναι η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος & η απανθρακοποίηση έως το 2050

Οι κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης τροποποιούνται: 
Α = ΖΕΒ και Η = το χειρότερο 15% του κτιριακού αποθέματος 



o

Απαιτήσεις για νέες μισθώσεις και αγορές ακινήτων  
(ν.4342/2015 όπως τροποποιήθηκε από ν.4843/2021 και ν.4122/2013)
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1.
Νέες Μισθώσεις από 1.1.2023: 

απαιτείται να κατατάσσεται στην 
ενεργειακή κατηγορία Β (από Γ)

2.
Νέες Μισθώσεις από 1.1.2026 : 

απαιτείται να είναι nZEB

3.
Αγορές από 1.1.2023 για φορείς της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης : 
απαιτείται να είναι nZEB

4.
Αγορές από 1.1.2023 για στέγαση 
υπηρεσιών από δημόσιους φορείς : 

απαιτείται να κατατάσσεται στην 
ενεργειακή κατηγορία Β

5.
Αγορές από 1.1.2026 για στέγαση 
υπηρεσιών από δημόσιους φορείς : 

απαιτείται να είναι nZEB

6.
Όλα τα ΠΕΑ που χρησιμοποιούνται 
για αγορά ή μίσθωση από φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, 
ελέγχονται από το ΥΠΕΝ για την 

ορθότητά τους



Βασικοί Ποιοτικοί Στόχοι του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ
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1.
Ενεργειακή Ανακαίνιση του κτιριακού 

αποθέματος με αναβάθμιση κτιρίων του 
Δημοσίου εκτιμώμενης επιφάνειας 

2,5 εκατομμύρια m2

2.
Xρήση σε κτίρια του δημοσίου δράσεων 

για την προώθηση οικονομικά αποδοτικών
ανακαινίσεων κτιρίων

3.
Προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του 

Δημοσίου, με στόχο να αποτελέσει 
παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης 

της οικονομίας 

4.
Επίτευξη του εθνικού στόχου 
ενεργειακής απόδοσης και της 

ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης 
του 3% της κεντρικής διοίκησης

5.
Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 
και αντιμετώπιση ανεπαρκειών της 

αγοράς μέσω της δημόσιας 
χρηματοδότησης

6.
Tουλάχιστον 30% εξοικονόμηση 
ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας, 

αναβάθμιση των κτιρίων σε 
ενεργειακή κατηγορία Β και άνω, με 
στόχο την μετατροπή τους σε ΝΖΕΒ

ΗΛΕΚΤΡΑ 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε υφιστάμενα κτίρια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

7.
Περιορισμός της ενεργειακής 

ζήτησης



o Κτίρια Νομίμως Υφιστάμενα

o Κατηγορία Ενεργειακής Κλάσης από Γ’ και κάτω

o Δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση

o Επιλέξιμα είναι ολόκληρα κτίρια και όχι κτιριακές μονάδες,

o Ομαδοποιούνται τα κτίρια του κάθε φορέα σε μία αίτηση.

o Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 300m²,
(υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τον πληθυσμό των ΟΤΑ)

o Ανήκουν σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

− Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν ανήκουν σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,
απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών

o Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει του Ελληνικού
Αντισεισμικού Κανονισμού και δεν έχουν καταταγεί στην κατηγορία «Α», δηλαδή
«Τρωτά»

o Η «προσβασιμότητα» να επιτυγχάνεται με το πέρας των εργασιών

o Οι προτεινόμενες επεμβάσεις (που επιχορηγούνται) πρέπει να αφορούν
αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Κτιρίων
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50% το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης

60% η επιχορήγηση εάν η αίτηση προβλέπει ότι το/τα

κτίριο/α επιτυγχάνουν αναβάθμιση στην ενεργειακή κλάση Β+

(αντί για Β)

60% η επιχορήγηση εάν η αίτηση προβλέπει το/τα

κτίριο/α επιτυγχάνουν ριζική ανακαίνιση

70% η επιχορήγηση εάν ισχύουν συνδυαστικά τα δύο

ανωτέρω το ποσοστό αυτομάτως θα προσαυξάνεται

αντίστοιχα

85% η επιχορήγηση στις Αιτήσεις των κτιρίων του

Καταλόγου της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης αντί για 70%

Επιχορήγηση και Κατανομή Προϋπολογισμού 

13

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας € 90 εκ. 

Εκπαίδευσης € 170 εκ. 

Γραφεία € 310 εκ. 

Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων € 70 εκ. 

10% μπόνους στο ποσοστό χρηματοδότησης εάν το

έργο υλοποιηθεί με Σ.Ε.Α. (μέσω Ε.Ε.Υ.)



Οι επεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορούν 

στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα των κτιρίων 
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I. θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων 

II. αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα και 

υαλώσεις)

III. εξωτερικά συστήματα σκίασης  

IV. συστήματα ψύξης χώρων

V. συστήματα θέρμανσης χώρων

VI. συστήματα μηχανικού αερισμού

VII. παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

VIII. συστήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού 

χώρων

IX. συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% του προϋπολογισμού)

X. συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου 

ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του 

κτιρίου – BEMS (Building Energy Management Systems) 

XI. βοηθητικά τεχνικά συστήματα

XII. εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων



o Ελάχιστος συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων

Αιτήσεων Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€), (με

το ΦΠΑ).

o Ένας φορέας δεν μπορεί να δεσμεύσει πάνω από το 20% του

συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία χρήσεων

κτιρίου.

o Ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων

επεμβάσεων ορίζεται το 1,50 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη

πρωτογενή kWh/έτος.

o Η εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται ως η διαφορά

ανάμεσα στον αρχικό και στον τελικό Ενεργειακό Έλεγχο.

o Οι δαπάνες για όλες τις υπηρεσίες και τις μελέτες φτάνουν μέχρι

10% του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού μέχρι το όριο των

150.000€

o Απαιτείται να εκδοθεί ΠΕΑ (πριν και μετά τις επεμβάσεις)

o Τα κτίρια να περιλαμβάνονται σε ΣΕΑΚ (για ΟΤΑ) και να οριστεί

ενεργειακός υπεύθυνος

Προϋποθέσεις
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Ο υποψήφιος Δικαιούχος με την υποβολή της Αίτησης Ένταξης

οφείλει να επιλέξει τον τρόπο χρηματοδότησης του τμήματος της

επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που του αναλογεί πλέον του

Επενδυτικού Δανείου. Οι περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες δύο:

o Χρήση ιδίων πόρων Δικαιούχου: υλοποίηση μέσω σύναψης

Δημόσιας Σύμβασης Έργου

o Χρήση πόρων Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ. -

E.S.Co.) ή τρίτων: υλοποίηση μέσω σύναψης Σύμβασης

Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.)

o Ωστόσο, σε περίπτωση που ο φορέας δύναται να καλύψει τμήμα

της ιδίας συμμετοχής (αλλά όχι το σύνολο αυτού) μπορεί να γίνει

και συνδυασμός των δύο ανωτέρω περιπτώσεων.



o Παροχή Τεχνογνωσίας (μελέτη, διάγνωση,
λύση, επίβλεψη, παρακολούθηση)

o Εγγύηση καλύτερης ενεργειακής απόδοσης
(συνάρτηση αποπληρωμής με ενεργειακά
κέρδη)

o Συμμετοχή στην χρηματοδότηση

o Αξιόπιστη και απλή αξιολόγηση επένδυσης
βάση των ενεργειακών κερδών

Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης – Ρόλος των ΕΕΥ 
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Διερευνώνται και αντιμετωπίζονται οι λόγοι 
που εμπόδισαν την ανάπτυξη της αγοράς 

ενεργειακών υπηρεσιών στα κτίρια 

o Νέου τύπου διαδικασία. Διαφορετικού τύπου
διαγωνιστική διαδικασία από τις συμβάσεις
δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών

o Η γνώση ενεργειακών δεδομένων είναι κρίσιμη
για την σύνταξη των όρων της διαγωνιστικής
διαδικασίας

o Ο προσδιορισμός της Γραμμής Βάσης έχει
σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο

o Πραγματική κατανάλωση (με κανονικοποίηση)

o Προσδιορισμός και ανάλυση των συνθηκών και
της κατανάλωσης ανάλογα με την χρήση του
χρονικού διαστήματος που λαμβάνονται στοιχεία

o Η έλλειψη εμπειρίας στην παρακολούθηση των
όρων της σύμβασης

Πλεονεκτήματα ΣΕΑ Προκλήσεις ΣΕΑ



Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

ευχαριστώ για την προσοχή σας,

Νέστωρ Μαυρόπουλος
Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας


