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Το έργο SAVE AGE και η αναδιατύπωςη τησ Οδηγίασ για την Ενεργειακή Απόδοςη των Κτιρίων 
(EPBD) 

 

 

Η Οδθγία για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων (2002/91/ΕΚ) αποτζλεςε  τον οδθγό για τθν κακιζρωςθ ταξινομιςεων και 

πιςτοποιιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτα κτίρια από τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε..  Ωςτόςο, οι ελλείψεισ ςτθν εν λόγω Οδθγία οδιγθςαν ςε 

αναδιατφπωςθ (2010/31/ΕΚ) για να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτά τθσ και να ξεκακαρίςει θ κατάςταςθ. 

Τα κτίρια (ςυμπεριλαμβανομζνων των Μονάδων Φροντίδασ Ηλικιωμζνων) καταναλϊνουν παραπάνω από το 40% τθσ ςυνολικισ χριςθσ 

ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ  και αντιπροςωπεφουν το 36% των ςυνολικϊν εκπομπϊν CO2. Παρ’ όλα αυτά, ζχουν ςθμαντικό ανεκμετάλλευτο 

δυναμικό για οικονομικϊσ ςυμφζρουςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ αναδιατφπωςθ κα μειϊςει κατά 11% τθν τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ τθσ Ε.Ε. το 2020. 

 

Βασικά σημεία αναδιατύπωσης: 

 Μείωςθ του ορίου των 1.000 τ.μ. για τισ περιπτϊςεισ «ριηικισ ανακαίνιςθσ» (μικρότερεσ Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων κα 

ενκαρρυνκοφν ζτςι να ειςαγάγουν μζτρα βζλτιςτθσ πρακτικισ) 

 Απαίτθςθ να καταρτίςουν εκνικά ςχζδια, να προτακοφν μζτρα (ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων οικονομικισ φφςεωσ) και 

ςτόχοι για τθν αφξθςθ του αρικμοφ κτιρίων χαμθλισ/μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ (αρχισ γενομζνθσ από το 2020, οι νζεσ 

Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων δεν κα καταναλϊνουν ουςιαςτικά ςυμβατικι ενζργεια) 

 Δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ μεκοδολογίασ για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ (το ζργο SAVE-AGE επικεντρϊνεται 

ςε μια μεκοδολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (benchmark) για το κζμα αυτό, ςχετικά με Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων) 

 Θζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων απόδοςθσ για κτίρια ι οικιςτικζσ μονάδεσ με ςκοπό τθν επίτευξθ των βζλτιςτων, από πλευράσ 

κόςτουσ, επιπζδων (θ ανάγκθ να κακιερωκεί μζχρι τον Ιοφνιο του 2011 ζνα ςυγκριτικό πλαίςιο μεκοδολογίασ για τον 

υπολογιςμό βζλτιςτων, από πλευράσ κόςτουσ, επιπζδων των ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ για τα κτίρια 
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απαιτεί από τα κράτθ-μζλθ να κακορίςουν τα μζτρα ενεργειακισ απόδοςθσ που πρζπει να αξιολογθκοφν για κάκε είδοσ κτιρίου 

αναφοράσ. Το ζργο SAVE-AGE κα βοθκιςει να χαρακτθριςτοφν οι Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων, με τθν αξιολόγθςθ των 

τελικϊν και πρωτογενϊν ενεργειακϊν αναγκϊν και τον εντοπιςμό των βζλτιςτων πρακτικϊν των οποίων το οικονομικό κόςτοσ 

κφκλου ηωισ αποτελεί αντικείμενο περαιτζρω ανάλυςθσ). 

 Πιο αυςτθρι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν (δεδομζνου ότι οι Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων 
ζχουν γενικά ωφζλιμθ επιφάνεια πάνω από 500 τ.μ. (ελάχιςτθ απαιτοφμενθ  επιφάνεια 250 τ.μ. το 2015) και ζχουν πολλζσ 
επιςκζψεισ από το κοινό, το πιςτοποιθτικό πρζπει να αναρτάται ςε ευδιάκριτο χϊρο). 

 Διενζργεια τακτικϊν ελζγχων, από ανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ, των ςυςτθμάτων των κτιρίων και κζςπιςθ κυρϊςεων για τθ 
μθ ςυμμόρφωςθ. Τα κράτθ-μζλθ πρζπει να κακορίςουν τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν ςυςτιματων κτιρίων ςχετικά με τθ 
ςυνολικι ενεργειακι απόδοςθ, καλφπτοντασ: 

o Θζρμανςθ (τακτικόσ ζλεγχοσ για ιςχφ μεγαλφτερθ των 20kW), 
o Κλιματιςμόσ (τακτικόσ ζλεγχοσ για ιςχφ μεγαλφτερθ των 12kW), και 
o Μεγάλα ςυςτιματα εξαεριςμοφ.  

Τα κράτθ-μζλθ ζχουν χρονικό περικϊριο μζχρι τον Ιοφλιο του 2012 για να μεταφζρουν και να υιοκετιςουν τθν αναδιατφπωςθ. Μζχρι 
τότε το ζργο SAVE-AGE κα ζχει ζνα χαρτοφυλάκιο βζλτιςτων πρακτικϊν και κατευκυντθρίων γραμμϊν προσ εφαρμογι για ενεργειακι 
αποδοτικότθτα, βοθκϊντασ τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οποιαδιποτε απόκλιςθ άνω του 15% 
μεταξφ των τρεχόντων και των οικονομικά βζλτιςτων απαιτιςεων κα πρζπει να δικαιολογείται από τα κράτθ-μζλθ ςτθν Επιτροπι. 
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