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Αειφόρος Ανάπτυξη
• 1972: Σύνοδος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε το 1972 στη

Στοκχόλμη, ίδρυση του προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον.

• 1987: Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Νορβηγίας κα. Brundtland, συνέστησε την

ομώνυμη Επιτροπή. Η Επιτροπή Brundtland εξέδωσε μία έκθεση με τίτλο "Το κοινό

μας μέλλον", στην οποία για πρώτη φορά προσδιορίστηκε η έννοια της βιώσιμης

ανάπτυξης.
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Αειφόρος Ανάπτυξη
1992: Παγκόσμια Διάσκεψη ΟΗΕ “Rio Earth Summit”, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας

 Συνεδρία «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» - «Ατζέντα 21», στόχοι αειφορίας ση Διεθνή Κοινότητα.

Αρχή ισόρροπης – γεωγραφικά και περιβαλλοντικά- παγκόσμιας ανάπτυξη στον 21ο αιώνα.

 Υιοθέτηση σύµβασης-πλαίσιο Ηνωµένων Εθνών για τις

κλιµατικές µεταβολές (United Nations Framework Convention on

Climate Change) – σταθεροποίηση αερίων θερμοκηπίου επίπεδα

αποτροπής της ανθρωπογενούς επίδρασης στα κλιματική συστήματα
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 Επιστημονικές Διατυπώσεις της IPCC ότι είναι ανθρωπογενής (AR4, 2007) και ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη η ανάληψη επείγουσας δράσης (ΑΡ5, 2014). 

 Ανασκόπηση του Stern (2007), επιβεβαιώνει το τεράστιο κόστος της απραξίας. 

 Το κόστος αυτό είναι οικονομικό, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

 Θα επιβαρύνει ιδίως τους φτωχούς, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. 

 Η απραξία θα έχει σοβαρές τοπικές και παγκόσμιες επιπτώσεις από άποψη ασφάλειας. 

 Οι περισσότερες λύσεις είναι ευχερώς διαθέσιμες, αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν 

τώρα πολιτικές για την εφαρμογή τους. 

Το Κόστος της Απραξίας
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Αποτίμηση «Ευημερίας»

Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός σήμερα από αυτόν που αντιμετώπισαν οι παγκόσμιοι 
ηγέτες το 1944, όταν συγκεντρώθηκαν για να σχεδιάσουν την μεταπολεμική οικονομία και 

δημιούργησαν το ΑΕΠ. 



 Οι αναπτυξιακές πολιτικές σήμερα, είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν στη βάση μιας καλύτερης 

αποτύπωσης της «πραγματικής» ευημερίας, από το να εστιάζουν σε μονοδιάστατες αφηγήσεις αύξησης του 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

 Χαρακτηριστικότερη είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) τον Αύγουστο του 2009 «ΑΕΠ και 

πέρα από αυτό: Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο». 

 Για παράδειγμα, με βάση σχετικές μελέτες, και ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει πολλαπλασιαστεί από το 1944 ως 

σήμερα:

o Η ευημερία, όπως εκτιμάται από τον Γνήσιος Δείκτης Προόδου (ΓΔΠ) έχει στην πραγματικότητα αρχίσει

να μειώνεται από το 1978 και εξής.

o Την ίδια περίπου εποχή το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα ξεπέρασε την παγκόσμια

βιοχωρητικότητα.

Αποτίμηση «Ευημερίας»



 Αναζητούνται διεθνώς πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και

μετάβασης από την «εποχή του άνθρακα» σε μια βιώσιμη ενεργειακή

πραγματικότητα.

 Με μικρές προσδοκίες λόγω της νέας οικονομικής πραγματικότητας και με

δεδομένα που δείχνουν πως οι κλιματικές αλλαγές έχουν ήδη πληγώσει τον

πλανήτη.

Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση

πρώην Υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας S. Yamani, 2000: 
“Σε τριάντα χρόνια από τώρα θα υπάρχει μία τεράστια ποσότητα πετρελαίου – και όχι αγοραστές.. 

Όπως η Εποχή του Λίθου έφτασε στο τέλος της, όχι επειδή υπήρχε έλλειψη λίθων, έτσι και η Εποχή 
του Πετρελαίου θα φτάσει σε ένα τέλος, όχι επειδή θα έχουμε έλλειψη πετρελαίου”. 



 30 Νοεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου 2015, Παρίσι, Γαλλία, 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για

την Κλιματική Αλλαγή (COP21).

 Στόχος: Περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι το 2100, στους 1.5 οC σε

σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

 Ισχύς: 4 Νοεμβρίου 2016.



30 Απριλίου με 10 Μαΐου

 Where we are?

 Where we want to go?

 How do we get there?





IPCC Special Report



Η Ενεργειακή Ένωση

Στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης

Θέλω να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να αναδιοργανωθεί η 
ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης σε μία νέα Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ενέργειας

Jean Claude Juncker

«

«
Η ενέργεια που δεν καταναλώνεται είναι η φθηνότερη, 

ασφαλέστερη και πιο σίγουρη ενέργεια. 
Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση 
για μία διαφορετική προσέγγιση και για ανάληψη δράσης στο 
θέμα της ενεργειακής απόδοσης ειδικά στις μεταφορές και 

τον κατασκευαστικό τομέα
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Ενεργειακοί Στόχοι

2020

20% 

20%

20%

2030

>40%

>32%

>32,5%

2050

80 - 95%



Ενεργειακή Αποδοτικότητα - Παρούσα Κατάσταση

• Χρειαζόμαστε περίπου €180 δις τον χρόνο σε όλους τους τομείς της

οικονομίας.

• Οι επενδύσεις σήμερα είναι περίπου οι μισές από τις απαιτούμενες.

• Οι επενδύσεις σήμερα είναι περίπου το ένα πέμπτο αυτών που

χρειαζόμαστε για να πιάσουμε τους στόχους για το 2050.



THE ENERGY EFFICIENCY FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP

• EEFIG: Δημιουργήθηκε το 2013, DG Energy και UNEP FI.

• 120 μέλη από 100 οργανισμούς.
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Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι στην
καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής
πολιτικής (Φεβρουάριος 2015)

Εξοικονόμηση Ενέργειας



Ευρήματα
• Έλλειψη εμπιστοσύνης για την απόδοση των επενδύσεων

ενεργειακής αποδοτικότητας και των ρίσκων που εμπεριέχουν

• Έλλειψη κοινώς αποδεκτών προτύπων και διαδικασιών των

επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας που αυξάνουν σημαντικά τα

κόστη.



• Το 2016, το πρόγραμμα «Energy Efficiency De-risking (DEEP)»
ξεκίνησε → μείωση του ρίσκου επενδύσεων .

 Ανοιχτή βάση δεδομένων

 Κοινά αποδεκτό πλαίσιο

DEEP



Βάση Δεδομένων

https://deep.eefig.eu/

https://deep.eefig.eu/


 Στα κτίρια, δράσεις ενός μέτρου έχουν περίπου 3 χρόνια περίοδο
αποπληρωμής;

 Μεγαλύτερη ανακατασκευή έχει περισσότερα από 11 χρόνια
αποπληρωμή.

Αποτελέσματα - Κτίρια



 Η μέση περίοδος αποπληρωμής στην βιομηχανία για περίπου 5 000 έργα
κοντά στα 2 χρόνια.

Αποτελέσματα - Βιομηχανία



• Κτίρια: Οι εξοικονομήσεις
έχουν διαπιστευθεί από τρία
μέρη, μόνο στο 31% των
έργων.

• Βιομηχανία: Λιγότερο από 1%.
• Έργα ενεργειακής

αποδοτικότητας έχουν
έλλειμα παρακολούθησης →
Αυξημένη αντίληψη ρίσκου.

Αποτελέσματα - Διαπίστευση



EMERGING RESULTS - NON ENERGY 
BENEFITS

• Τα μη ενεργειακά οφέλη είναι

πολλά και σημαντιά.

• Μόνο το 12% των κτιρίων και το

5% της βιομηχανίας περιέχουν

σχετική πληροφορία



 Στις 22 Ιουνίου 2017, το EEFIG Underwriting Toolkit παρουσιάστηκε κατά τη

διάρκεια του EU Sustainable Energy Week.

 Σκοπός: Να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να σχεδιάσουν

καλύτερα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για επενδυτικά έργα ενεργειακής

απόδοσης:

o Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και

ανάλυσης των σχετιζόμενων – τυποποιημένες διαδικασίες.

o Βοήθεια σε ιδιώτες που επιδιώκουν να προσελκύσουν κεφάλαια σε έργα

ενεργειακής απόδοσης, για το σχεδιασμό έργων που να ανταποκρίνεται

καλύτερα στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

TOOLKIT



https://valueandrisk.eefig.eu/

TOOLKIT

https://valueandrisk.eefig.eu/


Η πιστοποίηση κατά IREE™

Μοιάζει με το LEED και το BREEAM
Αφορά όμως μόνο έργα
αναβάθμισης



Underwriting
Period

The IREE™ Certification is delivered prior to investment decision

Development
Period

Invest Performan
ce Period

Η πιστοποίηση κατά IREE™



Βιομηχανία

Κτίρια
 Διαμερίσματα
 Tριτογενής 

Τομέας

Ποια έργα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση IREE™;

Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξ
η

Αναβάθμιση 
Οδοφωτισμού

Υποστήριξη: Horizon 2020 grant Number: 754056

Υποστήριξη: Horizon 2020 grant Number: 649836



• Αυτοπεποίθηση στην προώθηση

έργων και στην επίτευξη

εξοικονόμησης.

• Σύγκριση έργων και πρόσβαση

σε περισσότερες επενδύσεις.

• Δημιουργία κριτηρίων εγγύησης

για κτίρια και χαρτοφυλάκια.

Οφέλη: 
Ιδιοκτήτες



Οφέλη:
Επενδυτές

• Μείωση του κόστους των
λογιστικών ελέγχων και
επιτάχυνση της παροχής
εγγυήσεων.

• Πρόσβαση σε ποιοτικά έργα,
μέσω πιστοποιημένων
αναπτυξιακών φορέων.

• Πρότυπα έργα, καθώς και έλεγχος
& παρακολούθηση από τρίτους →
ομαδοποίηση έργων από
διαφορετικές περιοχές /
προγράμματα.



• Επαναληψιμότητα διαδικασιών
→ υποστήριξη της Διασφάλισης
Ποιότητας.

• Ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.

• Ευκολότερη συμμετοχή σε
προγράμματα χρηματοδότησης,
χωρίς επιπρόσθετα κόστη.

Οφέλη:
Αναπτυξιακοί φορείς



• Το πρότυπο Investor Ready
Energy EfficiencyTM βασίζεται σε
διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνικά
πρότυπα, έτοιμα προς
υλοποίηση.

• Έτοιμο πρόγραμμα εκπαίδευσης
για παρόχους.

• Μεταφορά του κόστους
Διασφάλισης Ποιότητας στην
αγορά.

Οφέλη:
Κυβερνητικά 
Προγράμματα



• Carbon and Energy Fund (100 εκ. £ ): δέσμευση για πρόωθηση της
χρήσης των πρωτοκόλλων και άλλων εργαλείων του ICP Europe στα
έργα του, συμπεριλαμβανομένης και αναφοράς στη συνιστώμενη
χρήση εργαλείων ICP σε κάθε νέο πλαίσιο.

• Amber Infrastructure: επελέγη ως πλειοδότης από το London
Mayor's Energy Efficiency Fund (500 εκ. £), δεσμεύτηκε να
ενσωματώσει το ICP στους κανονισμούς της.

• F3 Latvia Fund (500 εκ. €): έχει εντάξει το ICP στους κανονισμούς
του. Υποστηρίζεται από την EBRD.

• SUMA Capital: έχει δεσμευτεί να προωθήσει το ICP μέσω των
επενδύσεών της.

• DENEFF: προωθεί τη χρήση του ICP στα έργα που υποστηρίζει. Η
πιο πρόσφατη δημοσίευσή της το αναφέρει ως ενδεδειγμένη
πρακτική.

Ευρωπαϊκά έργα πιστοποιημένα κατά 
IREE™: παραδείγματα



ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/844, Άρθρο 2α

Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του
εθνικού δυναμικού κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που προορίζονται για κατοικίες
ή για άλλες χρήσεις και τη μετατροπή του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050,
διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική
ανακαίνισης υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις σχεδιασμού και
αναφοράς και περιλαμβάνει τα εξής:

[…] (c) πολιτικές και δράσεις για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικής από άποψη
κόστους ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, περιλαμβανομένης της σταδιακής ριζικής
ανακαίνισης, καθώς και για την υποστήριξη στοχευμένων οικονομικώς αποδοτικών
από άποψη κόστους μέτρων και ανακαινίσεων, παραδείγματος χάριν με τη θέσπιση
προαιρετικού συστήματος διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων […]

Νέες Απαιτήσεις – Νέες Κατευθύνσεις



ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/844, Άρθρο 19α

Μελέτη σκοπιμότητας

Η Επιτροπή διενεργεί, πριν από το 2020, μελέτη σκοπιμότητας στην οποία εξετάζει τις

δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση επιθεωρήσεων των αυτόνομων

συστημάτων εξαερισμού και προαιρετικού διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου που

συμπληρώνει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό να προσφέρει οδικό

χάρτη για τη μακροπρόθεσμη και σταδιακή ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου με βάση

κριτήρια ποιότητας, μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, και περιγράφει ενδεδειγμένα

μέτρα και ανακαινίσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.

Νέες Απαιτήσεις – Νέες Κατευθύνσεις



iBRoad

Το iBRoad εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην ανακαίνιση κτιρίων, μέσω της
ανάπτυξης ενός Εξατομικευμένου Οδικού Χάρτη Ανακαίνισης Κτιρίου για κατοικίες.

Το συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζει το κτίριο συνολικά και παρέχει ένα εξατομικευμένο
αναλυτικό σχέδιο (iBRoad-Plan) εντός ενός μακροπρόθεσμου ορίζοντα (15-20 έτη).

Το σχέδιο υποστηρίζεται από το αρχείο συμβάντων (iBRoad-Log), ένα αποθετήριο που θα
περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κτίριο.

Διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων

Πληροφορίες: https://ibroad-project.eu/

https://ibroad-project.eu/


Source: iBRoad project

Διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων



Source: iBRoad project report “The 
Concept of the Individual Building 
Renovation Roadmap” 
https://ibroad-
project.eu/news/the-concept-of-
the-individual-building-renovation-
roadmap/

Map © Copyright Showeet.com

Τρέχουσες Εφαρμογές

https://ibroad-project.eu/news/the-concept-of-the-individual-building-renovation-roadmap/


Η περίπτωση της Ελλάδας

Η εξοικονόμηση ενέργειας ενέργεια θα πρέπει να αποτελεί το βασικό 

ενεργειακό καύσιμο για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης 39

Πηγή:  The World Bank, 2016
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Αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας

Πηγή:  Eurostat, 2016
40

Η περίπτωση της Ελλάδας
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Σύνολο νοικοκυριών: 6.352.521
Μονοκατοικίες: 2.457.437

Διπλοκατοικίες: 1.049.001

Πολυκατοικίες: 2.846.083

Συνολικός αριθμός κτιρίων: 3,6 εκατ.

Κτίρια κατοικίας: 78%

Κτιριακός τομέας στην Ελλάδα
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Αειφορικό Κτιριακό Απόθεμα: σταδιακή και συντονισμένη αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, ώστε το 2050 τουλάχιστον το 80% του υφισταμένου σήμερα κτιριακού αποθέματος να έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά



Κτιριακός τομέας στην Ελλάδα

Το 27% των ΠΕΑ αφορά
κτίρια στην ενεργειακή
κατηγορία H

173% μεγαλύτερη
κατανάλωση ενέργειας σε
σχέση με το κτίριο
αναφοράς
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Κτιριακός τομέας στην Ελλάδα

Η ενεργειακή απόδοση βελτιώνεται σταδιακά λόγω:

 νομοθετικού πλαισίου

 τεχνολογίας

 επενδύσεων
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Αν αναβαθμιζόταν ριζικά το κτιριακό απόθεμα ώστε να ικανοποιεί τις ελάχιστες

απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β), θα είχαμε ποσοστό

εξοικονόμησης κατά μέσο όρο:

 66% στις μονοκατοικίες

 56% στις πολυκατοικίες

 38% στα γραφεία και στα καταστήματα

 48% στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και

 37% στα νοσοκομεία

Κτιριακός τομέας στην Ελλάδα
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EPBD (ν. 4122/2013, Άρθρο 9)

1.1.2021:

Όλα τα νέα κτίρια ή αυτά που ανακαινίζονται ριζικά πρέπει να είναι κτίρια

σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

1.1.2019:

Όλα τα νέα κτίρια ή αυτά που ανακαινίζονται ριζικά που στεγάζουν υπηρεσίες

του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

«Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»:

Κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή

ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ΑΠΕ

45



46

KYA 
A6/B/14826/2008

Όλα τα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα να
ορίσουν "ενεργειακούς υπεύθυνους”

Ν.3855/2010 Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή
εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε όλους τους
οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε
να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.

EED (ν. 
4342/2015)

Οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας απαιτείται να
 εκπονούν σχεδία δράσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
τους (ΣΔΕΑ),
 να καθιερώνουν συστήματα διαχείρισης ενέργειας (ΣΔΕ) και
 εφόσον είναι οικονομικά εφικτό να υλοποιούν τα μέτρα που

προτείνονται στα σχέδια δράσης

Το Δημόσιο καταρτίζει Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με ΕΕΥ

Νομοθετικό πλαίσιο για τον Δημόσιο τομέα



 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Ι – Μέχρι τον Ιούλιο του ‘17

 51.679 Δικαιούχοι / 530 εκατ.

 45.000 το 2007-2013 και 6.679 στο πρόγραμμα γέφυρα

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

 41.000 αιτήσεις μέχρι σήμερα / 704 εκατ.

 Εθνικό Σχέδιο δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα

 10% ανακαίνιση μέχρι το 2030, δηλαδή 400.000 κατοικίες

 40.000 κατοικίες τον χρόνο.

Το Μέλλον με Αριθμούς…



 Ευρωπαϊκή εμπειρία – εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (ΣΔΕ) μπορεί να

οδηγήσει σε 10% μείωση επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κάθε κτιρίου.

 Αν η δράση αυτή εφαρμόζονταν σε όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα (115.000 κτίρια),

 Σχεδόν το σύνολο του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της χώρας για το 2020 (3.332,7

χιλιάδες τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου) θα είχε επιτευχθεί.

 Το συνεπαγόμενο οικονομικό όφελος σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να φτάσει τα

300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

 «Κλειδί» για την πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη -

προτεραιότητα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών

προγραμμάτων, όπως το χρηματοδοτικό μέσο Jessica ή το πακέτο Γιούνκερ.
48

Οικονομικό Όφελος



Συνοψίζοντας...
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 Όχι σε αποσπασματικές προσπάθειες, αλλά σε προσπάθειες που βασίζονται σε:

 Ένα διαφανές και ορθολογικό σχέδιο ενεργειακού «νοικοκυρέματος».

 Συστήματα που να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

 Δομές παρακολούθησης και ελέγχου.

 Η διαχείριση ενέργειας είναι σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, που δεν πρέπει να

χαθεί.
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