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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έξυπνη Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση &
Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ePANACEA
Το έργο ePANACEA αναπτύσσει μια καινοτόμο,

καλύψει σχετικές τεχνικές καινοτομίες για τα κτίρια

ολιστική και ευέλικτη μεθοδολογία για την

και θα ενσωματωθεί σε μια διαδικτυακή,

Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση της Ενεργειακής

αυτο-βαθμονομούμενη Έξυπνη Πλατφόρμα

Απόδοσης των κτιρίων. Η μεθοδολογία αυτή θα

Αξιολόγησης Ενεργειακής Απόδοσης.

Επόμενης γενιάς κτιριακά χαρακτηριστικά:
Βελτιωμένη θεώρηση της συμπεριφοράς των χρηστών και των συνηθειών των ενοίκων.
Ενσωμάτωση έξυπνων και καινοτόμων τεχνολογιών, π.χ. επιτόπια παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
Χρήση δεδομένων καταγραφής κτιρίων για τη σύγκλιση των πραγματικών καταναλώσεων προς
τις υπολογιζόμενες και την ανάπτυξη μιας τυποποιημένης μορφής απόκτησης δεδομένων από
διαφορετικές πηγές.

Εκσυγχρονίζοντας τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης:
Προβλέψεις για χρήση της ενέργειας σύμφωνα με τα καιρικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
και το προφίλ των χρηστών.
Συστάσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των χρηστών.
Εξατομικευμένα επιχειρηματικά σχέδια βέλτιστου κόστους για τη ριζική ανακαίνιση κτιρίων.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύγχρονες πρακτικές

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

- Προηγμένα συστήματα
αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων
- Διαχείριση ζήτησης
- Βελτιστοποίηση ιδίας κατανάλωσης
- Υποδομή ηλεκτρικής φόρτισης

Επόμενης γενιάς χαρακτηριστικά

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

M1

M2

M3

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
&
ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(BIG DATA)
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ /
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Ενεργειακή αξιολόγηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΕ

Επόμενης γενιάς αποτελέσματα

ΚΕΛΥΦΟΣ

Σύγχρονες πρακτικές

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝA ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Σύστημα πιστοποίησης

Η συνολική ιδέα της μεθοδολογίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τα
συστήματα ενεργειακής αξιολόγησης και πιστοποίησης που υπερβαίνουν τις σύγχρονες πρακτικές
της τεχνολογίας.
Η Έξυπνη Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ενεργειακής Απόδοσης, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
έργου, θα συμπεριλαμβάνει αρθρωτά, ευέλικτα και προσαρμόσιμα διαδικτυακά εργαλεία,
ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνικές όπως η αντίστροφη μοντελοποίηση και η μηχανική μάθηση.

Γενικό πλαίσιο
Σύμφωνα με την Οδηγία για την Ενεργειακή
Απόδοση των Κτιρίων, όλες οι χώρες της ΕΕ
έχουν θεσπίσει ανεξάρτητα συστήματα
πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης που
υποστηρίζονται από ανεξάρτητους μηχανισμούς
ελέγχου και επαλήθευσης.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Οδηγίας

παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τους
πιθανούς τρόπους βελτίωσής της, σε
(υποψήφιους) ιδιοκτήτες κτιρίων, ενοικιαστές
και επενδυτές. Ωστόσο, οι τρέχουσες πρακτικές
και τα εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποίησης
ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται σε
Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν πολλές
προκλήσεις.

Προκλήσεις
Χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων των
υπολογισμών και των πραγματικών δεδομένων
κατανάλωσης.

Έλλειψη κατάλληλων πρωτοκόλλων για τη
συμπερίληψη έξυπνων και καινοτόμων
τεχνολογιών.

Έλλειψη ακρίβειας στα αποτελέσματα της
ενεργειακής αξιολόγησης.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγορά σχετικά
με τα ΠΕΑ και δυσκολία πρόσβασης σε
χρηματοδότηση για την ανακαίνιση κτιρίων.

Οι τελικοί χρήστες του κτιρίου «βομβαρδίζονται»
από την πληθώρα των πληροφοριών που υπάρχουν
στα ΠΕΑ.
Αυξάνεται η έλλειψη σύγκλισης μεταξύ των χωρών
της ΕΕ (διαστήματα υπολογισμών, βαθμολογήσεις,
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κ.λπ.).

Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν νέας γενιάς ΠΕΑ
που να είναι πιο αξιόπιστα, φιλικά προς τον
χρήστη και οικονομικά αποδοτικά, ώστε να
εδραιώσουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και να
προτρέψουν επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικά
κτίρια. Πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλο και
περισσότερο την έξυπνη διάσταση των κτιρίων
και, ταυτόχρονα, να διευκολύνουν τη σύγκλιση
ποιότητας και αξιοπιστίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι στόχοι του ePANACEA
Να αναδείξει τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αξιολόγησης
ενεργειακής απόδοσης και των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Να τοποθετήσει τους τελικούς χρήστες στο επίκεντρο της μεθοδολογίας, παρέχοντάς τους
κατανοητές, στοχευμένες και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες.
Να αυξήσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων: ανάλυση μαζικών
δεδομένων (big data), προσομοίωση, μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη.
Να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στην αγορά για την τόνωση των επενδύσεων σε ενεργειακά
αποδοτικά κτίρια.
Να διαδώσει και να διευκολύνει την ευρεία αξιοποίηση των νέων συστημάτων ενεργειακής
αξιολόγησης και πιστοποίησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Κοινό πλαίσιο για μια αρθρωτή μεθοδολογία
M1

M3

M2

Διερεύνηση των αντιλήψεων των χρηστών

Ανάπτυξη μεθοδολογίας
M1

M2

M3

Επίδειξη &
επικύρωση
M1

M2

M3

Δυνατότητα διάδοσης, αξιοποίησης και αναπαραγωγής
Επικοινωνία
M1
M2
M3

Μέθοδος 1: Έξυπνη, βασισμένη σε δεδομένα αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Μέθοδος 2: Απλοποιημένη μέθοδος με βάση το μηνιαίο διάστημα υπολογισμού
Μέθοδος 3: Προηγμένη & αυτοματοποιημένη μοντελοποίηση προσομοίωσης (δυναμική προσομοίωση)

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ!
5 Περιφερειακά Συμβούλια Αξιοποίησης που περιλαμβάνουν Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, φορείς πιστοποίησης, ενώσεις καταναλωτών, επαγγελματικές ενώσεις και άλλους
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, τα οποία συμμετέχουν στον καθορισμό και την επικύρωση της μεθοδολογίας αξιολόγησης.

Αυστρία (AT)
EASt
TUW

Ισπανία (ES)
CENER

Εστίαση στην ενσωμάτωση των
αντιλήψεων, των αναγκών και των
σχολίων των τελικών χρηστών
μέσω 15 εργαστηρίων.

IDAE

Ελλάδα (GR)
ΚΑΠΕ
5 συντονιστές REB

REB
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

DK

EE

NO

LT

REB ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

EASt

Βέλγιο (BE)
VITO

FI
SE
BE

UK

NL

IR

FR

LU

REB ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

VTT

AT

DE

HU

HR

PL

SK

CZ

SI

ES

MT

PT

IT

REB ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φινλανδία (FI)

Περιφερειακά Συμβούλια Αξιοποίησης (REBs)

REB ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Συμβούλιο Δοκιμών και Επίδειξης (TDB)

GR

BG

CY

RO

LV

Εθνικοί / περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς

Δοκιμή και επικύρωση της μεθοδολογίας του ePANACEA με ιδιοκτήτες κτιρίων

1

Προετοιμασία μελέτης περίπτωσης
15 πραγματικές μελέτες περιπτώσεων (3 σε καθεμία από τις πιλοτικές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο,
Ελλάδα, Ισπανία και Φινλανδία) επιλεγμένες με βάση τα χαρακτηριστικά τους (κλιματική ζώνη,
μέγεθος, οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπος χρήσης, διαθεσιμότητα δεδομένων κ.λπ.).
Δέσμευση και συνεργασία με 15 ιδιοκτήτες κτιρίων, καλύπτοντας περισσότερα
από 7.000 διαφορετικά κτίρια.

15
Εργαστήρια

Ανάγκες
ενδιαφερομένων
φορέων (χάραξη
πολιτικής και
βιομηχανία)

Ανάγκες και
αντιλήψεις τελικών
χρηστών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δοκιμή και
επίδειξη

15 μελέτες
περιπτώσεων

5x3
REBs

Φιλικότητα προς τον χρήστη
Σαφήνεια πληροφοριών
Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση των
χρηστών για την ενεργειακή απόδοση
Πρότυπα Συμπεριφοράς Κατοίκων
Εδραίωση εμπιστοσύνης στην αγορά
Κινητοποίηση επενδύσεων
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Μείωση εκπομπών CO2
Εκπλήρωση στόχων για το 2050
Ποσοτικές επιπτώσεις
Σχέδια δράσης ανακαίνισης κτηρίου
και διαβατήριο κτηρίου
Τεχνική προοπτική
Ακρίβεια
Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
Εκπαίδευση
Στήριξη από 15 ιδιοκτήτες και
διαχειριστές κτιρίων Κτιριακό
απόθεμα > 7.000
48 ιδρύματα, 52 εκπρόσωποι, 23 χώρες

2

Σχέδιο δραστηριοτήτων και αναφορών για τις μελέτες περιπτώσεων

3

Επίδειξη και επικύρωση μεθοδολογίας ενεργειακής αξιολόγησης και πιστοποίησης

Ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής (πρόγραμμα δραστηριοτήτων, περιγραφή μελετών
περιπτώσεων, ορόσημα κ.λπ.).
Παρακολούθηση και αναφορά της διαδικασίας εφαρμογής.
Εφαρμογή και έλεγχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας στις μελέτες περιπτώσεων σύμφωνα
με το σχέδιο εφαρμογής.
Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων επικύρωσης στην Έξυπνη Πλατφόρμα Αξιολόγησης
Ενεργειακής Απόδοσης.
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