QualDeEPC
«Υψηλής Ποιότητας Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοσης στην Ευρώπη
για την επιτάχυνση της ριζικής ανακαίνισης των κτηρίων»
Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακή απόδοση, ενεργειακές επιθεωρήσεις, κτιριακός τομέας, ριζική ανακαίνιση

ΣΚΟΠΟΣ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ενίσχυση της ποιότητας και διακοινοτική
σύγκλιση των συστημάτων έκδοσης
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) και η σύνδεση των ΠΕΑ με τη ριζική
ανακαίνιση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το 40% της συνολικής τελικής ενεργειακής
κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέρχεται από τον κτιριακό
τομέα, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των
κτιρίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ενεργειακής
απόδοσης της ΕΕ. Τόσο, όσο αφορά τον ρυθμό της ενεργειακής
ανακαίνισης, όσο και την έκτασή της, δηλαδή στην αύξηση της
εξοικονομούμενης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2022 (36 μήνες)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
●
●

Horizon2020 (πρόγραμμα για την
έρευνα και την καινοτομία)
1.995.575 €

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ:
Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Λετονία, Ισπανία, Σουηδία

Eν τούτοις, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς
και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,
όπως η αυξημένη αξιοπιστία, η ποιότητα των συστάσεων ενεργειακής
αναβάθμισης, η σχέση κόστους- οφέλους και η συμμόρφωση με τα
σχετικά πρότυπα και την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων της ΕΕ (2010/31/ΕΕ - EPBD)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wuppertal Institut(DE)
CRES (GR)
Dena (DE)
EAP (BG)
EKODOMA (LV)
ENERGIAKLUB (HU)
EPC mbH (DE)
FEDARENE (BE)
ESCAN (ES)
CIT (SE)

ΣΤΟΧΟΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.qualdeepc.eu
Email:
info@qualdeepc.eu
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Twitter:
@QualDeEPC
LinkedIn:
QualDeEPC

Το έργο QualDeEPC επικεντρώνεται στη επίτευξη της σύγκλισης, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ότι αφορά στην ενεργειακή επιθεώρηση, την
έκδοση, τον σχεδιασμό και την χρήση του ΠΕΑ με βελτιωμένη
ποιότητα, για την ανακαίνιση κτιρίων. Στόχος είναι, να καταστούν οι
συστάσεις αυτές συνεπείς με την απαίτηση για ριζική ενεργειακή
ανακαίνιση, προς ένα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
(nZEB) κτιριακό απόθεμα έως το 2050. Κάτω από τον συντονισμό του
Ινστιτούτου Wuppertal, οι εταίροι του έργου θα εργαστούν για τη
δημιουργία συναινέσεων στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και στην
εφαρμογή των βελτιώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου του έργου,
με τη συμμετοχή φορέων πιστοποίησης, ενεργειακών οργανισμών,
κατασκευαστικών φορέων και άλλων σχετικών οργανισμών.

https://twitter.com/QualDeEPC
https://www.linkedin.com/company/qualdeepc/

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ανάλυση της τρέχουσας πρακτικής
και προτεραιοτήτων της επομένης
γενιάς ΠΕΑ

Ανάπτυξη βελτιωμένων συστημάτων
έκδοσης ΠΕΑ

Το έργο QualDeEPC δημιουργεί μια δικτυακή
κοινότητα με έμπειρους επαγγελματίες και
ερευνητές:
Τα εθνικά φόρουμ εμπειρογνωμόνων, καθώς και
τεχνικές και συμβουλευτικές επιτροπές σε
επίπεδο ΕΕ!
Τύποι εμπλεκόμενων φορέων:

Δοκιμή μέσω πιλοτικών εφαρμογών
Οδικός χάρτης σύγκλισης και δράσης για την
βέλτιστη ενεργειακή ανακαίνιση

Στρατηγική αειφορίας και διάλογος σε








Εθνικοί και περιφερειακοί οργανισμοί
πιστοποίησης
Σύμβουλοι ενέργειας
Εμπειρογνώμονες ενέργειας
Ενεργειακοί επιθεωρητές
Ενεργειακοί πιστοποιητές κτιρίων
Σύμβουλοι κτιριακών εγκαταστάσεων και
άλλοι

πολιτικό επίπεδο
Συμμετέχετε σε αυτή την κοινότητα,
συμμετέχετε στην ανάπτυξη προγραμμάτων
EPC και στην σύνδεση τους με την βέλτιστη
ενεργειακή ανακαίνιση.

Το QualDeEPC στοχεύει να ενεργοποιήσει τέτοιες αλλαγές με:
(1) εντατικό διάλογο με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς
σε όλα τα επίπεδα από την αρχή και
(2) τη διάδοση των ευρημάτων τους σε συναφή ακροατήρια
στην Ευρώπη.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ:
Ένα εργαλείο με βελτιωμένες συστάσεις
ανακαίνισης, με συνάφεια στους στόχους της
ριζικής ενεργειακής ανακαίνισης / τους στόχους
για nZEB και το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίου
Αυτό θα επιδράσει με δύο τρόπους:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
Wuppertal Institut für KLIMA, UMWELT, ENERGIE gGmbH, Germany
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Dr. Stefan Thomas
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τμήματος Ενέργειας, Μεταφορών και
Κλιματικής Πολιτικής stefan.thomas@wupperinst.org

1. Με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου
αξιολόγησης με στόχευση τη ριζική ανακαίνιση.
2. Με τη χρήση του εργαλείου για την ενημέρωση
των ιδιοκτητών σχετικά με τις συστάσεις ριζικής
ανακαίνισης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Έφη Κορμά
Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς

ekorma@cres.gr

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από
το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020
βάσει της συμφωνίας αριθ. 847100.

