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Οι χώρες neZEH

Υποστηρίζει έργα ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία μέσω:
→ τεχνικής βοήθειας σε ενδιαφερόμενους ξενοδόχους για να μετατρέψουν τα κτίρια
τους σε Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
→ επιδεικτικών έργων που αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα σχετικών
επενδύσεων
→ δράσεων κατάρτισης και προβολής καλών πρακτικών

►Ελλάδα
►Ισπανία
►Ιταλία
►Σουηδία
►Ρουμανία
►Κροατία
►Γαλλία
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Το δίκτυο συνεργατών neZEH
ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων (ENV/TUC) – Συντονιστής έργου

Ελλάδα

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO)

Διεθνής
οργανισμός

Δίκτυο των Περιφερειών της Ευρώπης για Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό
(NECSTouR)

Ευρωπαϊκό
Δίκτυο

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού
(REHVA)

Ευρωπαϊκό
Δίκτυο

Υπηρεσία Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Brasov (ABMEE)

Ρουμανία

Creara Consultores S.L. (CREARA)

Ισπανία

ENERGIES 2050 (ENERGIES 2050)

Γαλλία

Ινστιτούτο Eνέργειας Hrvoje Požar (EIHP)

Κροατία

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SITI)

Ιταλία

Sustainable Innovation (SUST)

Σουηδία

www.nezeh.eu

Τι σημαίνει κτίριο/ξενοδοχείο
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης
(ορολογία, νομοθεσία)

Ευρωπαϊκή Πολιτική / Νομοθετικό Πλαίσιο

Τι είναι ένα ξενοδοχείο neZEH

EPBD – Εφαρμογή
μεταξύ 9/01/2013
και 9/07/2013
EED – Εθνική εφαρμογή

2013

Ξενοδοχείο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι ένα ξενοδοχείο με
πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα
ενέργειας που απαιτείται για τις ενεργειακές του ανάγκες θα πρέπει να καλύπτεται σε
πολύ μεγάλο βαθμό από ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές,
περιλαμβανομένης αυτής που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.
Σύμφωνα με την αναδιατύπωση της EPBD

EPBD – Εθνική
εφαρμογή ορισμού
nZEB – Αναφορά
Κρατών-Μελών
EED– Τίθεται σε
ισχύ

I.
II.

2020

2017

2014

2012

nZEB – Όλα τα
νέα δημόσια
κτίρια να είναι
nZEB – Αναφορά
προόδου
Κρατών-Μελών

nZEB – Αναφορά
προόδου ΚρατώνΜελών

2015
EPBD – Λίστα μέτρων και
εργαλείων από τα ΚράτηΜέλη
RED – Ελάχιστα επίπεδα ΑΠΕ
EED – Αξιολόγηση
μεταφοράς στην εθνική
νομοθεσία

2018
EPBD –
Αναθεωρημένη
λίστα μέτρων και
εργαλείων από τα
Κράτη-Μέλη

nZEB – Όλα τα
νέα/ανακαινισμένα
κτίρια, μετά την 31η
Δεκ 2020

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια και
Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές να είναι
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
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Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
(2010/31/ΕΕ)

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
(2010/31/ΕΕ)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του
αριθμού των nZEB και τα σχέδια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν
στόχους διαφορετικούς ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.

Εθνικοί στόχοι για Ανακαινισμένα Κτίρια
Ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα, όπως ο καθορισμός στόχων,
προκειμένου να στηρίξουν την μετατροπή ανακαινισμένων κτιρίων σε κτίρια
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τα εθνικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :
1. Λεπτομερή εφαρμογή στην πράξη του ορισμού nZEB, που να
αντικατοπτρίζει τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες,
περιλαμβανομένου αριθμητικού δείκτη της χρήσης πρωτογενούς
ενέργειας σε kWh / m2 ετησίως.
2. Ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων
κτιρίων έως το 2015.

Χρηματοδότηση – Υποστηρικτικοί μηχανισμοί
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή των κατάλληλων
χρηματοδοτικών και άλλων μέσων για την κατάλυση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων και τη μετάβαση σε σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

3. Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που
έχουν ληφθεί για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ενέργειας

Πλάνο δράσης neZEH

Μελέτη καλών
παραδειγμάτων

Ορισμός
στόχων neZEH

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ neZEH
Eνίσχυση
τεχνογνωσίας

Πιλοτικές
εφαρμογές

Προτάσεις
πολιτικής

Κατάταξη
τεχνολογιών –
πρακτικά
εργαλεία
Προβολή
πρωτοπόρων

Διάδοση
αποτελεσμάτων–
Οδικός χάρτης
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Άξονες δράσης προς neZEH
www.nezeh.eu

Ευκαιρίες για εξοικονόμηση
ενέργειας στα ξενοδοχεία

Πίσω στα Περιεχόμενα

Wneed
to act?
Κλιματική
αλλαγή και ξενοδοχεία
Τα ξενοδοχεία είναι υπεύθυνα για το

1% των συνολικών εκπομπών CO2 παγκοσμίως

Μετατρέψτε το ξενοδοχείο σας σε neZEH
Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε
μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά

160 – 200 kg CO2 ανά m2 επιφάνειας δωματίου
Mπορούν να εξοικονομήσουν
ως και 70% της ενεργειακής τους κατανάλωσης
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Μέτρα και καλές πρακτικές για
μηδενική ενεργειακή κατανάλωση

neZEH frontrunners
Αt the energy forefront of the European Accommodation Industry

neZEH HIGHLIGHTS

16 ξενοδοχεία σε 7 χώρες εφαρμόζουν πλάνο ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας
για να γίνουν neZEH
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Tυπολογίες των πιλοτικών ξενοδοχείων

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

URBAN
MOUNTAIN

Δράσεις κατάρτισης
Training courses for hotel owners/managers and hotel
technical staff
Training courses for building professionals

Inspiration-Knowledge Sharing-Showcases

European Parliament, March 2016

COP21, Paris, Dec 2015

Practical training materials and handbooks
On site training of the neZEH pilots hotels staff
Capacity Building Workshops
National workshops + EU workshops
•
•
•
•
•
•

IEECB - Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings
Conference 2016
eeST- II Congress on Energy Efficiency and Sustainability
in Tourism 2015
World Sustainable Energy Days 2015
CLIMAMED 2015
ENERGY IN BUILDINGS, 3rd Int. Conference‐ASHRAE
EUSEW - Sustainable Energy Week 2014

neZEH 2015 Int. conference, Nice
neZEH 2016 @FiTUR 2016, Madrid,

……………..

6

Αναμενόμενα αποτελέσματα ως το 2020

47,000 toe, Εξοικονόμηση σε πρωτογενή ενέργεια
93,000 tCO2e, μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου/έτος

ΕΡΓΑΛΕΙΑ neZEH

Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές 6,000 toe/έτος

€

162 Μ€, Συνολικές επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια

Για τα 16 neZEH. Average reduction in primary energy use: 62% in the hosting functions, 45%
in the non-hosting functions and 56% for the whole building
40,000 €/έτος μπορούν να εξοικονομηθούν για το ξενοδοχείο

Εργαλεία neZEH

Διαδικτυακό εργαλείο, για μια πρώτη ενδεικτική αξιολόγηση της ενεργειακής τους
κατανάλωσης σε σχέση με το στόχο neZEH, δυνατότητα να ενημερωθούν για
κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Εκπαιδευτικό υλικό, εκδόσεις, πρότυπες μελέτες
Εργαλεία marketing και επικοινωνιακό υλικό για τα πιλοτικά ξενοδοχεία

Πρόσβαση σε υλικό και δίκτυο neZEH, μέσω της ιστοσελίδας
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Γίνετε μέλος του δικτύου neZEH
www.nezeh.eu

www.nezeh.eu

www.nezeh.eu

www.nezeh.eu

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ευχαριστώ
stavroula.tournaki@enveng.tuc.gr
Info@nezeh.eu
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