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Οι συνθήκες σήμερα 

Κλιματική Αλλαγή 
Αύξηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κυρίως CO2  
Επιδείνωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 



Σύγκριση μετρούμενης και υπολογιζόμενης διαφοράς θερμοκρασίας ανά ήπειρο 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 



Σενάρια αύξησης θερμοκρασίας έως το 2100 συγκριτικά με την περίοδο 1980-1999 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πράσινη  
Επιχειρηματική Δράση 

• περιβαλλοντικοί στόχοι 
• βελτιωμένη περιβαλλοντική υπευθυνότητα 
 
 



 

ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα, Αιολικά, Γεωθερμία, Μικρά Υδροηλεκτρικά 
κ.λπ.) 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (Βιοκλιματικά κτίρια, Ηλεκτροφωτισμός πόλεων & 
οδών) 

Διαχείριση Αποβλήτων (Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση, Ενεργειακή 
Αξιοποίηση Αποβλήτων) 

Προϊόντα Πράσινης Χημείας (Ήπια απορρυπαντικά, Βιοπολυμερή, Φυσικά 
καλλυντικά κ.λπ.) 

Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός 

Βιολογικές καλλιέργειες & Γεωργία ακριβείας 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (Πράσινα τραπεζικά προϊόντα, Πράσινα 
αμοιβαία κ.λπ. ) 

Τομείς  Πράσινης  Επιχειρηματικότητας 



Amsterdam Smart City Sustainable Living 
Τοπικό συλλογικό σύστημα θέρμανσης- 
ψύξης μέσω αποθήκευσης θερμότητας 
στο νερό και στο έδαφος 
Ηλιακή και αιολική ενέργεια 
Ανάκτηση θερμότητας 
Έπανάχρηση ομβρίων 

Αστικό περιβάλλον  και βιωσιμότητα- Νέες τεχνολογίες και ολιστική 
προσέγγιση 



Αποβλήτων  
Κοινή χρήση 

Ανταλλαγή  Παραπροϊόντων 

Σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

Πηγή: M. Chertow 

Υλών 

Υπηρεσιών 

Ενός αριθμού διαφορετικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

Βιομηχανική Συμβίωση 

Kalundborg (Δανία) 



Σχεδιασμός και 
παραγωγή 

καινοτόμων 
προϊόντων με 

περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό 

 

City Tree 

Αστικό περιβάλλον και 
νέες τεχνολογίες 



 
Παραγωγή 

προϊόντων από 
ανακύκλωση υλικών 

Πηγή: The New Raw 

Σχεδιασμός και παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων 
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Μέση Κατανάλωση ενέργειας ανά κλιματική ζώνη 

Εξοικονόμηση Ενέργειας- Κτιριακός Τομέας 



Στόχοι της ΕΕ για το 2030 

• μείωση τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας 

• 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με 
τα επίπεδα το 1990 

• 32% συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας ( 
σε σχέση με 17% σήμερα) 

• 32,5% αύξηση ης ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΕΕ 

Μετά  τους  στόχους 20-20-20 για το 2020……. 



 Το 89% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980  

 θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα κτίρια 

 τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό 
τομέα 

Ο Κτιριακός Τομέας σήμερα 

Μέσος όρος ηλικίας κατοικιών ( ΕΛΣΤΑΤ) 



Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης  

  αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη σε ιδιοκτήτες και 
διαχειριστές  

  αύξηση της απασχόλησης 

  αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 

  περιβαλλοντικά οφέλη 

  αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας 

  υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες 
 

    συνεισφέρουν σημαντικά στη διεθνή 
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής 



 Απορροφά το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας  

 Συμβάλλει στην εντεινόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση & 
στο φαινόμενο της θερμικής νησίδας  

 Συμβάλλει στο 14% των εκπομπών αερίων του 
Θερμοκηπίου και στο 45% των εκπομπών CO2  

 Επιδεινώνει την Κλιματική Αλλαγή   

 Συμβάλλει στην ένταση των προβλημάτων υγείας 

Ο Κτιριακός Τομέας σήμερα 



 Το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα 
ανοιγμάτων, παθητικά ηλιακά συστήματα) 

 Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης) 

 Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού 
και τις ηλεκτρικές συσκευές 

 Την ορθολογική χρήση του κτιρίου και την αξιοποίηση των 
δομικών του στοιχείων (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός 
αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας) 

 

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας  





Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


