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Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για τη κατανάλωση 
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 40% και σε 
ποσοστό περίπου 36% για τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι το 
υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό ανακαινιστεί, 
στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου έργου, με στόχο τη 
δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
Οι σημερινές τεχνολογίες και οι καινοτόμες 
προσεγγίσεις μπορούν να επιτύχουν μείωση της 
τάξης του 80% στην ενεργειακή ζήτηση των 
κτιρίων, όμως αυτό που λείπει είναι το ρυθμιστικό 
και νομοθετικό πλαίσιο.

Για αυτόν το λόγο, η εκστρατεία Renovate 
Europe, βασίζεται στον νέο Κοινοβούλιο και στους 
Ευρωβουλευτές για τη συνεχή και θαρραλέα 
αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα 
της ΕΕ κατά της διάρκεια της θητείας 2014-2019.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ Την Ενεργειακη Σπαταλη Στα Κτιρια
δώστε ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη
δημιουργώντας εκατομμύρια επιπρόσθετες, τοπικές θέσεις εργασίας, αυξάνοντας την 
οικονομική δραστηριότητα και αναπτύσσοντας μια νέα καινοτόμα βιομηχανική βάση, ικανή 
να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να αποκτήσει ηγετική θέση στις παγκόσμιες αγορές

εξαλείψτε την ενεργειακή φτώχεια
διότι ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι εγγυάται μόνιμη εξοικονόμηση ενέργειας χρόνο με το 
χρόνο και έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς για όλους τους πολίτες

αυξήστε την ενεργειακή ασφάλεια
η χαμηλότερη ενεργειακή ζήτηση καθιστά πιο ανθεκτική την ΕΕ σε πιθανές ξαφνικές 
αυξήσεις τιμών και προβλήματα εφοδιασμού και μειώνει το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου της που σχετίζεται με το ενεργειακό κόστος

ενισχύστε τη δημοσιονομική κατάσταση των Κρατών Μελών
η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις αυξάνει την απασχόληση και μειώνει την 
παροχή επιδομάτων ανεργίας και παρόμοιων βοηθημάτων, προσφέροντας μεγάλη απόδοση 
για τα δημόσια οικονομικά καθώς το κράτος λαμβάνει πίσω 5 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που 
επενδύεται, μερικές φορές μέσα σε ένα μόλις έτος

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική θητεία 2014-2019, υπόσχομαι ότι: 
  �ΘΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΩ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΥ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΜΙΑ ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει δέσμευση από όλες τις κυβερνήσεις 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας φιλόδοξης εθνικής στρατηγικής 
για την ανακαίνιση ολόκληρου του κτιριακού δυναμικού τους, όπως 
απαιτείται από την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Άρθρο 4). 
Αυτό απαιτεί ενισχυμένες διαβουλεύσεις και σχεδιασμό με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Τα Κράτη Μέλη θα υποβάλουν τις πρώτες 
στρατηγικές τους τον Απρίλιο του 2014 και στη συνέχεια θα πρέπει 
να τις αναθεωρούν κάθε τρία χρόνια, αφήνοντας περιθώριο για 
παρεμβάσεις και αυξημένες φιλοδοξίες.

  ΘΑ ΚΡΑΤΩ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η Επιτροπή στηρίζει ξεκάθαρα τα οφέλη από τις κτιριακές 
ανακαινίσεις, ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση για 
να μετατραπούν αυτές οι καλές προθέσεις σε ισχυρές, φιλικές προς 
τις επενδύσεις προτάσεις για τη φιλόδοξη ενεργειακή ανακαίνιση των 
κτιρίων στην ΕΕ.

  ΘΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει επανειλημμένα τη μείωση της 
ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια και απευθύνει έκκληση για μείωση 
της ενεργειακής ζήτησης του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ κατά 80% 
έως το 20501. Προκειμένου η ΕΕ να βρεθεί στο σωστό δρόμο για να 
ανταποκριθεί σε αυτήν την έκκληση, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες 
οι ευκαιρίες2 σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και την παροχή κινήτρων με στόχο την ενεργειακά 

αποδοτική ανακαίνιση τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
ιδιαίτερα μέσω του έργου όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

  ΘΑ ΒΟΗΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Παραδείγματα επιτυχημένων προγραμμάτων ενεργειακής ανακαίνισης 
υπάρχουν σε όλες τις γωνιές της ΕΕ. Καινοτόμα προγράμματα 
χρηματοδότησης εξερευνούνται, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη ανταλλαγή προγραμμάτων βέλτιστων πρακτικών 
προκειμένου να υιοθετηθεί μια συμπεριφορά προσανατολισμένη 
στην ανεύρεση λύσεων για τη μετατροπή του υπάρχοντος κτιριακού 
δυναμικού σε ένα κτιριακό δυναμικό με σχεδόν μηδενικά επίπεδα 
ενεργειακής κατανάλωσης.

  ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΩ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΣΤΗΡΙΖΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕ

Πολλές περιφέρειες και πόλεις στην ΕΕ έχουν δεσμευτεί για την 
ανάληψη προηγμένης δράσης σε σχέση με τις ενεργειακές επιδόσεις 
των κτιρίων τους, κυρίως μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων και 
θα χρειαστούν περαιτέρω σταθερή υποστήριξη προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους τους και, έτσι, να αποκομίσουν πολλαπλά 
οφέλη για τους πολίτες τους.

Έχει τεράστια σημασία να ξεκινήσουμε τη 
φιλόδοξη ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού 
δυναμικού της ΕΕ ΤΩΡΑ! 

Είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε το 
μακροπρόθεσμο στόχο μας για τη μείωση της 
ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων μας κατά 80% έως  
το 2050.

Ονοματεπώνυμο:

Κόμμα:

Υπογραφή:

βελτιώστε την ποιότητα ζωής
όλοι περνάμε περίπου το 90% της ζωής μας μέσα σε κτίρια, επομένως, η βελτίωση της 

ποιότητας του κλίματος εσωτερικών χώρων επιφέρει σημαντικές ωφέλειες για την υγεία και 
βελτιώνει τις ικανότητες μάθησης και την παραγωγικότητα

επιτύχετε σημαντικές μειώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις 
εκπομπές CO2 

τα κτίρια εκπέμπουν το 36% των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ. Έτσι, καθώς η ενεργειακή 
ζήτηση στα κτίρια μειώνεται, η πιο περιορισμένη καύση ορυκτών καυσίμων θα έχει ως 

αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές CO2 και καλύτερη ποιότητα αέρα για τους πολίτες της ΕΕ

ενθαρρύνετε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση των αστικών κέντρων στην ΕΕ
η σχεδιασμένη, φιλόδοξη ανακαίνιση των κτιρίων στα αστικά κέντρα δημιουργεί καλύτερα, 

ασφαλέστερα και πιο προσβάσιμα αστικά τοπία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις

βελτιώστε τις προοπτικές για τις ΜΜΕ
ο κατασκευαστικός τομέας αποτελείται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ. Ο ρόλος τους θα είναι 

καθοριστικός για την παροχή ενός καλύτερου δομικού περιβάλλοντος που βάζει τέλος στην 
ενεργειακή σπατάλη στα κτίρια και για τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων, άμεσων θέσεων εργασίας

συνεργαστείτε στενότερα με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
περιφέρειες, πόλεις και κωμοπόλεις κατέχουν και ελέγχουν μεγάλο μέρος του δημόσιου κτιριακού 
δυναμικού μας. Επίσης, προβαίνουν σε ενέργειες με σκοπό την παροχή κινήτρων για δράση μέσω 

της ανάληψης πρωταγωνιστικού ρόλου, ενός ρόλου που πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον

1  tΠρβλ. τις αποφάσεις για τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το 
κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030

2  Όπως π.χ. η επανεξέταση των εθνικών στόχων σύμφωνα με την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση και η 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτίρια, αναφέροντας ενδεικτικά δύο ευκαιρίες


