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ρύμτχμξ ςχμ δημάουχμ 

το Σφμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη 
ευρωπαϊκή κίνηςη ςτην οποία ςυμμετζχουν τοπικζσ και 
περιφερειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ δεςμεφονται εθελοντικά 
να αυξήςουν την ενεργειακή απόδοςη και τη χρήςη των 
ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ ςτισ περιοχζσ τουσ  

τι είναι; 

δζςμευςη των Δημάρχων να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζθεςε 
η Ευρωπαϊκή Ζνωςη (ΕΕ) για το 2020 μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ 
CO2 ςτισ επικράτειεσ τουσ τουλάχιςτον κατά 20%   

ποιοσ 
είναι ο 
ςτόχοσ; 

ςφνταξη, εφαρμογή και παρακολοφθηςη ενόσ Σχεδίου Δράςησ 
για την Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ) 

με ποίο 
τρόπο; 



ρσμμεςξυή ρςξ ρύμτχμξ 

βήμα 1ο 

• υπογραφή του 
Συμφϊνου 

βήμα 2ο 

• ςφνταξη ΣΔΑΕ 

βήμα 3ο 

• εφαρμογή του 
ΣΔΑΕ 

βήμα 4ο 

• παρακολοφθηςη 
ΣΔΑΕ 



ρυέδιξ δοάρηπ αειτόοξσ εμέογειαπ 

απογραφή καταναλϊςεων 
ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 

εντοπιςμόσ των «προβληματικϊν» 
ςημείων 

ςφνταξη προτάςεων 
εξοικονόμηςησ ενζργειασ και 
μείωςησ εκπομπϊν CO2 



σπξγοατέπ ρσμτώμξσ ρε παμεσοχπαψκό επίπεδξ 

Ελλάδα: 
ςε ςφνολο 325 
δήμων ζχουν 
υπογράψει 100 



ρυέδια δοάρειπ ρε παμεσοχπαψκό επίπεδξ 

Ελλάδα: 
ςε ςφνολο 325 
δήμων ζχουν 
ςυντάξει ΣΔΑΕ 61 



σπξγοατέπ ρσμτώμξσ και ρυέδια δοάρειπ ρε 

εθμικό επίπεδξ 
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απξςύπχρη στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ κςιοίχμ  

πηγή: Τμήμαηος Επιθεώρηζης Ενέργειας Νοηίοσ Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠΕΝ) 
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ενεργειακή κλάςη 

κατανομή ενεργειακήσ κλάςησ κτιρίων και κτιριακών μονάδων  



καςάρςαρη κςιοιακξύ απξθέμαςξπ  

ρε εθμικό επίπεδξ 

Β Γ Δ Ε Η Θ 

<1980 0% 3% 6% 8% 12% 24%

1980-1990 0% 2% 4% 4% 2% 3%

1990-2000 0% 3% 5% 3% 1% 1%

2000-2010 1% 7% 6% 2% 0% 0%
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ενεργειακή κλάςη κτιρίων και κτιριακών μονάδων ανά δεκαετία 

53% 

15% 

13% 

16% 

πηγή: Τμήμα Επιθεώρηζης Ενέργειας Νοηίοσ Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠΕΝ) 



ποακςικά ςι ρημαίμξσμ ξι κλάρειπ? 

                                                        A A + +     

                                                                    Α Α     

                                                                        Β Β + +     

                                                                                          Β Β     

                                                                                                                Γ Γ     

                                                                                                                                Δ Δ     

                                                                                                                                                Ε Ε     

                                                                                                                                                                    Ζ Ζ     

                                                                          Η Η     

ενεργειακζσ κατηγορίεσ βάςει Κ.Εν.Α.Κ. 

πηγή: Κανονιζμός Ενεργειακής Απόδοζης Κηιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

μεγαλφτερη κατανάλωςη 
από ζνα ςφγχρονο κτίριο  
περιςςότερο από 173% 

μεγαλφτερη κατανάλωςη 
από ζνα ςφγχρονο κτίριο 

από 41% ζωσ 82% 

ςφγχρονο κτίριο 



ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ - πεςοέλαιξ 



ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ – ποόβλεφη ΕΕ 

πηγή : European Commission, EU energy, transport, and greenhouse gas emissions trends to 2050  (2013) 

Oil price in $ 2010/boe  

Gas price in $ 2010/boe  

Coal price in $ 2010/boe  



ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ – ποόβλεφη ΕΕ 

πηγή : European Commission, EU energy, transport, and greenhouse gas emissions trends to 2050  (2013) 



ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ – πεςοέλαιξ- ποόβλεφη USA 
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πηγή: U.S. Energy Information Administration 



Τ.Ε.Ε. και Σύμτχμξ ςχμ Δημάουχμ 

Το Τ.Ε.Ε. προκειμζνου να ςταθεί 
αρωγόσ τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 
ςφςτηςε τον Οκτωβριο του 2012 
«Γραφείο Υποςτήριξησ του Συμφώνου 
των Δημάρχων (ΓΥΣΔ)», που λειτουργεί 
ςτο πλαίςιο δραςτηριοτήτων τησ 
Διεφθυνςησ Επιςτημονικήσ και 
Αναπτυξιακήσ Δραςτηριότητασ. 
 
Επιπλζον από το Μάρτιο του 2013 το 
Τ.Ε.Ε. ζχει οριςτεί εθνικόσ ςυντονιςτήσ 
του Συμφϊνου.   



απαιςήρειπ Σσμτώμξσ Δημάουχμ 

δημόςιεσ 
υπηρεςίεσ 

πάροχοι 
ενζργειασ 

ευρωπαϊκοί  
μηχανιςμοί 

χρηματοδοτικοί 
μηχανιςμοί 

μηχανικοί, 
μελετητζσ 

δήμοσ 



ςξ Τ.Ε.Ε. χπ κόμβξπ  

δημόςιεσ 
υπηρεςίεσ 

πάροχοι 
ενζργειασ 

ευρωπαϊκοί  
μηχανιςμοί 

χρηματοδοτικοί 
μηχανιςμοί 

μηχανικοί, 
μελετητζσ 

δήμοσ Τ.Ε.Ε. 



ςευμικέπ εκδηλώρειπ 

“Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηςη Δράςεων 
Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ”, Τρίτη 21 Απριλίου 2015  Αμφιθζατρο 
Τ.Ε.Ε., Νίκησ  4, Αθήνα 

τελευταία 
εκδήλωςη 

ημζρα 
ενζργειασ 

“Τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα τησ εξοικονόμηςησ ενζργειασ”, 
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 – Αμφιθζατρο Τ.Ε.Ε., Νίκησ  4, Αθήνα 



ςύπξι εμεογειακώμ επεμδύρεχμ 

ενεργειακζσ 
επενδφςεισ 

ζργα που παράγουν ζςοδα: 
- φωτοβολταϊκά 
- Σ.Θ.Θ. 
- τηλεθζρμανςη 

ζργα που μειϊνουν ζξοδα μζςω 
ενεργειακήσ αναβάθμιςησ: 
• οδοφωτιςμοφ 
• κτιρίων 
• εγκαταςτάςεων (πιςίνεσ κτλ) 
• ςτόλου 



κόςτοσ μελετϊν 

ξικξμξμική αμάλσρη κύκλξσ ζχήπ κςιοίξσ 

ςξ ρσμξλικό κόρςξπ ρςξ κύκλξ ζχήπ εμόπ κςιοίξσ απξςελείςαι από ςξ:  

κόςτοσ καταςκευήσ (ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ χρήματοσ) 

κόςτοσ λειτουργίασ (κόςτοσ ενζργειασ και νεροφ) 

κόςτοσ ςυντήρηςησ (εγκαταςτάςεων και αναλϊςιμα) 

κόςτοσ αντικατάςταςησ εξοπλιςμοφ 

κόςτοσ αποκομιδήσ 



βήμαςα ανιξλόγηρηπ επέμδσρηπ  

εκςίμηρη εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ  

καθξοιρμόπ ρεμαοίχμ επεμβάρεχμ και κξρςξλξγήρειπ 

εκςίμηρη εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ ποξςάρεχμ 

αμάλσρη οίρκξσ επέμδσρηπ 

σπξλξγιρμόπ μέςοξσ ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ (PB, NPV, IRR) και 

εμςξπιρμόπ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ επέμβαρηπ 



δσρκξλίεπ ρςημ ξικξμξμική ανιξλόγηρη 

μεγάλη ρημαρία έυει η επιλξγή ςηπ υοξμικήπ διάοκειαπ σπξλξγιρμώμ 

και ςξσ ποξενξτληςικξύ επιςξκίξσ  

ςξ κόρςξπ λειςξσογίαπ εναοςάςαι από ςιπ καςαμαλώρειπ εμέογειαπ και 

ςξ κόρςξπ εμέογειαπ (?) 

ςξ κόρςξπ αμςικαςάρςαρηπ ενξπλιρμξύ εναοςάςαι ςημ υοξμική διάοκεια 

σπξλξγιρμώμ 



𝑃𝑉 =
𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡
𝑆𝑒𝑛,𝑎𝑛

=
𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑉𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑠𝑡,𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝑉𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑠𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑝
 

μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - PB 

όπξσ:   Vcost η ανία ςηπ επέμδσρηπ 

 Sen,an η εςήρια ενξικξμόμηρη υοημάςχμ λόγχ ςηπ επέμβαρηπ 

 Ven,cost,init ςξ εςήριξ κόρςξπ εμέογειαπ ποιμ ςιπ επεμβάρειπ 

  Ven,cost,prop ςξ εςήριξ κόρςξπ εμέογειαπ μεςά ςιπ επεμβάρειπ 

  

απλόσ χρόνοσ απόςβεςησ PB *ζτη+ 



μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - NPV 

𝑁𝑃𝑉 = −𝑃𝑉𝐶𝑂𝑆𝑇𝑆 + 𝑃𝑉𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝑇𝑆 = 
  

=- 
𝑅
𝑐𝑜𝑠𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  +  

𝑅
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  

 

όπξσ:    PVcosts η  παοξύρα ανία ςηπ επέμδσρηπ 

             PVbenefits η  παοξύρα ανία ςηπ ενξικξμόμηρηπ 

             Rcost ςξ κόρςξπ επέμδσρηπ ρςξ έςξπ t 

             Rbenefit η ενξικξμόμηρη ρςξ έςξπ t 

             i= ςξ ποξενξτληςικό επιςόκιξ  

             n= ςα έςη σπξλξγιρμξύ 

 

καθαρή παροφςα αξία NPV [euros] 



μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - IIR 

IRR = i όταν τεθεί 𝑁𝑃𝑉 =0 
  

𝑜 = - 
𝑅
𝑐𝑜𝑠𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  +  

𝑅
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  

όπξσ:  Rcost ςξ κόρςξπ επέμδσρηπ ρςξ έςξπ t 

            Rbenefit η ενξικξμόμηρη ρςξ έςξπ t 

 n= ςα έςη σπξλξγιρμξύ 

 

εςωτερικόσ βαθμόσ απόδοςησ *%] 



case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ 

κςιοίξσ γοατείχμ 1200m2 

ρςξιυεία κςιοίξσ: 

• καςαρκεσαρμέμξ ποξ ςξσ 1980, υχοίπ μξμώρειπ και με κξστώμαςα 

αλξσμιμίξσ με μξμξύπ σαλξπίμακεπ 

• θέομαμρη με κεμςοικό λέβηςα πεςοελαίξσ, σπεοδιαρςαριξλξγημέμξ 

υχοίπ δσμαςόςηςεπ κάλσφηπ μεοικώμ τξοςίχμ 

• φύνη με αςξμικέπ μξμάδεπ διαιοξύμεμξσ ςύπξσ  

• τχςιρμόπ με λαμπςήοεπ T8 τθξοιρμξύ  με μαγμηςικά 

ρςοαγγαλιρςικά πημία  

ρεμάοια επεμβάρεχμ: 

• θεομξμόμχρη ξοξτήπ 

• θεομξμόμχρη καςακόοστχμ δξμικώμ ρςξιυείχμ 

• αμςικαςάρςαρη κξστχμάςχμ 

• αμςικαςάρςαρη λέβηςα με μέξ και εγκαςάρςαρη αμςιρςάθμιρηπ 

τξοςίχμ 



case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ 

κςιοίξσ γοατείχμ 1200m2 

αα 

επζμβαςη 
κόςτοσ 
[euro] 

ετήςια 
εξοικ/ 

ςη 
[euros] 

  IRR NPV [euros]  

ζτη 
από-

ςβεςησ 
15 ζτη 20 ζτη 25 ζτη 

15ζτη/ 
i=6% 

20ζτη/ 
i=6% 

25ζτη/ 
i=6% 

1 
θερμομόνωςη 
κατακόρυφων δ,ς, 

27.000 2.934 9,2 6,84% 8,89% 9,82% 1.500 6.657 10.511 

2 
θερμομόνωςη 
οροφήσ 

16.000 3.475 4,6 20,37% 21,26% 21,55% 17.751 23.859 28.423 

3 
αντικατάςταςη 
κουφωμάτων 

50.400 4.682 10,77 4,46% 6,79% 7,90% -4.930 3.299 9.448 

4 
αντικατάςταςη 
καυςτήρα-λζβητα-
αντιςτάθμιςη 

5.000 1.543 3,24 30,28% 30,72% 30,83% 9.989 12.702 14.729 

5 όλα τα παραπάνω 98.400 11.281 8,72 7,69% 9,65% 10,52% 11.160 30.987 45.804 
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case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ 

κςιοίξσ γοατείχμ 1200m2 



ρςξιυεία επικξιμχμίαπ 

website: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/grafeio_symfonou 
 
E-mail :  
comoffice@central.tee.gr 
 
τηλζφωνα: 
+30-210-32.91.452 Zήνα Λεϊμονή 
+30-210-32.91.615 Μαρία Σκουλά 
+30-211-01.20.600 Κωνςταντίνοσ Λάςκοσ 



το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το 
Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Πεοιτέοεια 

Πελξπξμμήρξσ 

Σεπςέμβοιξπ 2015 

Λάσκος Κωμσταμτίμος,  

πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ  

ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ και ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ, 

ASHRAE Building Energy Modeling Professional (BEMP) 

 

ςευμικόπ ρύμβξσλξπ γοατείξσ ςξσ ρσμτώμξσ ςχμ δημάουχμ Τ.Ε.Ε. 

 


