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Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας στα 

ελληνικά κτίρια  

H Ελλάδα παρουσιάζει τρεις φορές 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας 
για τη θέρμανση κατοικιών από την 

Φινλανδία 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

Το 2001 καταγράφηκαν περίπου 4 εκ. κτίρια. 

Κατοικίες

76.97%

Νοσοκομεία

0.06%

Ξενοδοχεία

0.82%

Σχολεία

0.46%

Γραφεία & 

Εμπορικά

2.7%

Άλλες χρήσεις

17.92%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2006 

 19% των κτιρίων βρίσκεται στην Α Ζώνη 

 45% στην Β Ζώνη 

 32% στην Γ Ζώνη 

   4% στην Δ Ζώνη 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

<1919

5%
1919-1945

10%

1946-1960

17%

1971-1980

19%

1981-1990

18%

1991-2001

11%

1961-1970

20%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2006 

Το 2001 εκτιμάται ότι περίπου το: 
 10% των κτιρίων διαθέτουν πλήρη μόνωση 

 20% των κτιρίων διαθέτει ελλιπή μόνωση 

 70% των κτιρίων δεν διαθέτουν μόνωση 



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D. P. Lalas, European 

Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy 

Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 

3, p. 1298-1314, 2007.  



Το υπάρχον δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας 

στην Ευρώπη 

 

• Κατοικίες, εμπορικά κτίρια: μείωση 27% - 30% 

• Μεταποιητική βιομηχανία:  25% 

• Μεταφορές: 26% 
 

• Αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση που 
εκτιμάται σε 390 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου 
πετρελαίου (ΤΙΠ) ετησίως, δηλαδή 100 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2020.  

 

• Μείωση εκπομπών CO2 κατά 780 
εκατομμύρια τόνους ετησίως.  



 

• ενεργειακή απεξάρτηση 
και ασφάλεια  

 

• περιορισμός της 
σπατάλης ενέργειας 

 

• επίτευξη στόχου 20-20-20 

 

• εξοικονόμηση ενέργειας 

 

• καταπολέμηση κλιματικής 
Αλλαγής 

 

• περιορισμός των 
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα 

1ο ΣΔΕΑ Εξοικονόμηση για την επίτευξη 

του στόχου (GWh) 

  2010 2016 

Οικιακός Τομέας 1679 5533 

Τριτογενής Τομέας 1529 5715 

Βιομηχανία (εκτός ETS) 127 680 

Μεταφορές 1787 6731 

Σύνολο 5122 18659 

Η Χώρα δαπανά κάθε χρόνο για εισαγωγή 

πετρελαίου θέρμανσης περίπου 2 δις €.  

Άρα, μια (ρεαλιστική) εξοικονόμηση της τάξης του 

20 – 25 % στη θέρμανση από ενέργειες 

θερμομόνωσης, σημαίνει εξοικονόμηση περίπου 

500 εκατ. € κάθε χρόνο. 

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας 



ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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Εξοικονόμηση Ενέργειας (TWh)
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C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D. P. Lalas, European 

Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy 

Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 

3, p. 1298-1314, 2007.  

 

Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

#1. Θερμομόνωση εξωτερικών 

τοίχων 

#15. Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων 

#3. Διπλά υαλοστάσια  

#4. Συντήρηση κεντρικών 

θερμάνσεων 

#12. Ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ 

#2. Θερμομόνωση οροφής  

#5. Αντικατάσταση παλαιών 

λεβήτων #13. Ενεργειακοί 

λαμπτήρες 

#7. Θερμοστάτες αντιστάθμισης  

#8. Θερμοστάτες χώρων 

#6. Αντικατάσταση παλαιών 

λεβήτων με λέβητες Φ.Α. 

#16. Αντικατάσταση παλαιών 

κλιματιστικών 

#10. Ανεμιστήρες οροφής 

#9. Εξωτερικός σκιασμός 



Το κτιριακό απόθεμα 
δημιουργήθηκε από τα 
μέσα του 20ου αιώνα και 
μετά και συντίθεται από 
κτίρια εξαιρετικά 
ενεργοβόρα και κατά την 
επίσημη ορολογία 
‘άρρωστα’ κτίρια.  

 

Το κτιριακό 
απόθεμα της 
χώρας 
καταναλώνει, κατά 
μέσο όρο, 375-156 
Kwh/m2 το έτος, 
ανάλογα με τον 
τύπο του κτιρίου.  
 

 
 

Ελληνικά κτίρια: 

άρρωστα, γερασμένα, ενεργοβόρα  



Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 

στα ελληνικά κτίρια 

Βασικότερα προβλήματα  

Κέλυφος: ελλιπής θερμομόνωση, κακή κατάσταση των πλαισίων 

ανοιγμάτων, ανεπαρκής σκιασμός 

Φωτισμός: σημαντικός αριθμός λαμπτήρων πυρακτώσεως, ανάγκη 

επανασχεδιασμού του συστήματος φωτισμού και αξιοποίηση του 

φυσικού φωτισμού 

Θέρμανση: παλαιά συστήματα λεβήτων / καυστήρων με χαμηλούς 

βαθμούς 

απόδοσης, ελλιπής ή ανεπαρκής θερμομόνωση των δικτύων 

διανομής, έλλειψη αυτοματισμών (θερμοστάτες χώρων ή ζωνών, 

συστήματα αντιστάθμισης, κλπ) 

Ζεστό Νερό Χρήσης: ανεπαρκής αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων 

Κλιματισμός: ύπαρξη σημαντικού αριθμού αυτόνομων 

κλιματιστικών μονάδων, έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού των 

συστημάτων κλιματισμού, έλλειψη αυτοματισμών, παλαιά 

συστήματα με χαμηλούς βαθμούς απόδοσης 

Ηλεκτρικό Σύστημα: ελλιπής διαχείριση φορτίων, χαμηλοί 

συντελεστές ισχύος 

Ανεπαρκής νομοθεσία: αναχρονιστική νομοθεσία, αδυναμία 

εκσυγχρονισμένου πλαισίου  



Υστέρηση ως προς το βαθμό επίτευξης στόχων   

ενεργειακής απόδοσης  

 

 

– Ο ρυθμός αντικατάστασης των υπαρχόντων κτιρίων (0,5 
έως 2% ετησίως) είναι τόσο αργός, ώστε να χρειάζεται 
πολύς χρόνος για να γίνει πραγματικά αισθητός ο 
αντίκτυπος των νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. 

 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε σημαντικά τις υφιστάμενες θεσμικές 

ρυθμίσεις με νέα δέσμη κοινοτικών Οδηγιών, που αφορούν κυρίως στα 
κτίρια διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον τρόπο μελέτης, κατασκευής, 
ανακαίνισης και κατεδάφισής τους που θα επιφέρουν σημαντικές 
βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις των πόλεων 
και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.  

•  
 



Μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

 
 
Αλλαγή νοοτροπίας στη 

δόμηση 
 
 
 

Πολιτεία 
Νομοθετικές ρυθμίσεις 

Οικονομικά κίνητρα 
Εκστρατείες εκπαίδευσης  
 
 
 
 
 
   

Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης  

ενέργειας 



s u s t a i n a b l e a r c h i t e c t u r e 

Θ ε σ μ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  



1979: Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ)  

1993: Οδηγία SAVE 93/76/EC 

1995: Πρόγραμμα Δράσης «Ενέργεια 2001»  

1998: ΚΥΑ 21475/4707  ΚΟΧΕΕ 

2000: Τροποποίηση του ΓΟΚ 

2002: Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή 

Απόδοση των Κτιρίων  

2006: Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την Ενεργειακή 

απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 

υπηρεσίες  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

(ιστορική εξέλιξη…) 

 
Σταδιακά ενσωματώνονται στην 

Ελληνική νομοθεσία οι Κοινοτικές 

Οδηγίες για τις συσκευές και τον 

εξοπλισμό 



1994-2010 
Από τον ΚΟΧΕΕ στον ΚΕΝΑΚ  

«Ταυτότητα  Κτιρίων» 

Ενεργειακός Κανονισμός 



2008: Ν. 3661/08: «Μέτρα για τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 

διατάξεις» 

2009: Σχέδιο ΚΕΝΑΚ, ΠΔ Εν. Επιθεωρητών 

2010: ΚΕΝΑΚ 

2010: Τροποποιήσεις του 3661/2010 στο ν. 

3851/2010. (αρ. 10) και στο ν. 3889/10 (αρ.28)  

2010: Ν. 3855/10 (ενσωμάτωση 2006/32/ΕΚ) 

2010: Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών 

2010: Π.Δ. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

(…σήμερα…) 



s u s t a i n a b l e a r c h i t e c t u r e 

 Οδηγία 2002/91/EC  

ενεργειακή απόδοση κτιρίων 



Περιγραφή της Οδηγίας EPBD 

Άρθρο 1 - Σκοπός της Οδηγίας EPBD: η βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων μέσα στην ΕΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής, τις 

απαιτήσεις ποιότητας των εσωτερικών χώρων και χρησιμοποιώντας 

οικονομικά αποδοτικά μέτρα 

Άρθρο 3 - Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής 

Απόδοσης κτιρίων  

Άρθρο 4 - Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων  

Άρθρα 5, 6 - Ελάχιστες Απαιτήσεις για τα νέα και τα 

υφιστάμενα κτίρια: 
Διεξαγωγή Μελέτης Σκοπιμότητας Εναλλακτικών Ενεργειακών 

Συστημάτων (όπως ΑΠΕ, ΣΗΘ, Φ/Β, κλπ) για όλα τα νέα κτίρια µε 

επιφάνεια άνω των 1.000 μ2  

Άρθρο 7 - Ενεργειακή Πιστοποίηση για όλα τα κτίρια 

Άρθρο 8 - Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων 

Θέρμανσης  

Άρθρο 9 - Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων 

Κλιματισμού 

Άρθρο 10 - Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες 

Άρθρο 11 - Αξιολόγηση και Αναθεώρηση 

Άρθρο 14 - Σύσταση Επιτροπής 

Άρθρο 15 - Χρονοδιάγραµµα εφαρμογής 
 - Καταληκτική προθεσμία εφαρμογής: 4η Ιανουαρίου 2006 

 - Δυνατότητα χρήσης πρόσθετης περιόδου 3 ετών 



Νέα Οδηγία 2010/31 
«Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»  

 
- Σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια 
-Ποιότητα εσωτερικού αέρα 
- Έμφαση στη μελέτη σκοπιμότητας 
- Νέα γενιά Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
- Διασφάλιση Ποιότητας 
-Σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης 
- Καθορισμός βέλτιστων από πλευράς κόστους 
επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης 
- Οικολογική δόμηση 
- Χρηματοδοτήσεις 
- Τεχνικές οδηγίες 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 (… η επόμενη μέρα …) 

(από 31.12.2020 για όλα 
τα νέα κτίρια και από 

31.12.2018 για τα κτίρια 
που στεγάζουν 

δημόσιες υπηρεσίες) 





 
 

Προτεραιότητες: 

Προώθηση παθητικών κτιρίων και κτιρίων χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης 

Προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακές 

συσκευές  

Χρησιμοποίηση φορολογικών κινήτρων για 

προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.  

Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Δημιουργία δικτύων ευρωπαϊκών πόλεων με 

αξιόλογες επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.  



s u s t a i n a b l e a r c h i t e c t u r e 

Δέσμη κοινοτικών στρατηγικών 

και οδηγιών   

Εστίαση στην 

ενεργειακή 

απόδοση 





Ενεργειακοί Στόχοι 
 

Στόχος  20, 20, 20 για το2020:  
 

20% της ενέργειας από ΑΠΕ 

20% εξοικονόμηση ενέργειας 

20%  μείωση εκπομπών 

 
ΕΩΣ ΤΟ 2019: ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  
ΕΩΣ ΤΟ 2014: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ 
 

 

 

 
 

 
 

 



• το μεγάλο στοίχημα των καιρών για επίτευξη διεθνών, 

ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής  

• εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%, μέχρι το 

2020 

• αλλαγή του τρόπου χρήσης και κατανάλωσης της ενέργειας από 

τους τελικούς καταναλωτές,   

• μια νέα αγορά στον τομέα της ενέργειας & της παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών.  

 



19.02.2011 

Μια οικολογικά 

Αποδοτική  

Οικονομία 

  

 

 
 

 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική   

Οικολογική δόμηση  
προς μια ορθή αρχιτεκτονική και οικοδόμηση που σέβεται την 

ανθρώπινη κλίμακα και τους φυσικούς νόμους 



Ν. 3661/08 :  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΟΔΗΓΙΑΣ  2002/91/ΕΚ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  



Από 1η Οκτωβρίου 2010:  

Άλλαξε το . . . Τοπίο !  
 

 

 
Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα 

και υφιστάμενα κτίρια όταν ανακαινίζονται ριζικά 

 



ΚΕΝΑΚ 
Κανονισμός 
Ενεργειακής 
Απόδοσης 

Κτιρίων 

4 
ΤΟΤΕΕ 

ΤΕΕ-
ΚΕΝΑΚ 

Ν.3661/08 

Εγκύκλιος 

ΥΠΕΚΑ 

ΥΑ ΥΠΕΚΑ 

Άρθρο 25 
Κτιριοδομικού 
Κανονισμού 

Διευκρινιστικά 
έγγραφα 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 







Μή υποχρέωση υποβολής 

μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

Αυτοτελή κτίρια με επιφάνεια < 50 m2 

•   

•   

χώροι λατρείας 

•   

•   

κτίρια με μηδενική ή χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση για την επίτευξη θερμικής άνεσης 

• κτίρια αγροτικής χρήσης 

• Βιομηχανικά κτίρια 

• εργαστήρια 

• μη μόνιμα κτίρια με διάρκεια λειτουργίας < 2 έτη 



Το κλίμα στην Ελλάδα ευνοεί:  

 τη μέγιστη αξιοποίηση των φυσικών 

ενεργειακών πόρων  

Την εφαρμογή καθαρών  τεχνολογιών 

Τη χρήση Α.Π.Ε.  

Το βιοκλιματικό σχεδιασμό 





       Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  

 

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης  

για νέα και υφιστάμενα κτίρια όταν ανακαινίζονται 
ριζικά 

         

Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και 
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης  

 

Τακτική επιθεώρηση συστημάτων λεβήτων και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού  

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010) 

Σχεδιασμός  

 

Κέλυφος  

 

ΗΜ 
εγκαταστάσεις 



μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων (βασισμένη στο πρότυπο EN 
13790 

4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων 

ελάχιστες προδιαγραφές των κτιρίων 

τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς 

δομή και τα περιεχόμενα της μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  

αμοιβές και οι αρμόδιοι για την εκπόνηση της 
Ενεργειακής Μελέτης 

ΚΕνΑΚ 





1. Αυστηρότερες απαιτήσεις-προδιαγραφές 

μελέτης και έλεγχο της εφαρμογής της στην 

κατασκευή 

2. Αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μηχανικών 

κατά τη φάση σχεδιασμού 

3. Ποιοτικότερες μελέτες και κτήρια 

4. Ποιοτικό έλεγχο υλικών και ΗΜ 

εγκαταστάσεων επί του κατασκευασμένου 

κτηρίου 

5. Αναγκαιότητα πλήρους και συνεπούς 

εφαρμογής της μελέτης 

6. Αναγκαιότητα εκπόνησης – υποβολής όλων 

των μελετών που επηρεάζουν την ενεργειακή 

απόδοση των κτηρίων 

7. Πιθανές αλλαγές στον τρόπο δόμησης 

8. Μηχανογράφηση του κτηριακού αποθέματος 

Αύξηση κόστους 

κατασκευής??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηση κόστους 

έκδοσης 

οικοδομικής 

άδειας??? 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ 



Τμήματα – στάδια  

Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

Έλεγχος 
αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού 

Έλεγχος 
θερμομονωτικής 

ερπάρκειας 

Έλεγχος 
σχεδιασμού Η/Μ 
εγκαταστάσεων 

και 
αυτοματισμών 

Έλεγχος 
ενεργειακής 
απόδοσης 

κτιρίου 



1. ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ  ver. 
1.28.1.73 

2. Πιστοποίηση 5 τεχν. 
λογισμικών εταιρειών 

 

 

 Αξιολόγηση  ΕΥΕΠΕΝ 

 

Versioning… απαραίτητο για 
τις εκ των υστέρων 

επιθεωρήσεις (Εγκύκλιος 
Α.16) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

Ο υπολογιστικός πυρήνας είναι 

ΙΔΙΟΣ - Ίδια αποτελέσματα 





Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του 

κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών 

κλιματικών συνθηκών.  



Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του 

κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών 

κλιματικών συνθηκών.  



Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη 

βελτίωση του μικροκλίματος. 



Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των 

ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με 

τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και 

αερισμού.   

 





 

 







Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 

Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 

άμεσου ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος 

Trombe, ηλιακός χώρος, κ.α. 

 











Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 

Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 

άμεσου ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος 

Trombe, ηλιακός χώρος, κ.α. 

 



Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 

Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 

άμεσου ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος 

Trombe, ηλιακός χώρος, κ.α. 

 



Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 

Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 

άμεσου ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος 

Trombe, ηλιακός χώρος, κ.α. 

 





Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 

Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 

άμεσου ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος 

Trombe, ηλιακός χώρος, κ.α. 

 





Στρατηγικές ηλιοπροστασίας 

φυσικού δροσισμού - αερισμού  



Στρατηγικές 

ηλιοπροστασίας  



Ηλιοπροστασία  



Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού.  



Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών 

και συστημάτων φυσικού φωτισμού. 



Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών 

και συστημάτων φυσικού φωτισμού. 



Έλεγχος σχεδιασμού Η/Μ 

εγκαταστάσεων και συστημάτων 

αυτοματισμού 

Έλεγχος θερμομόνωσης δικτύων διανομής. 

Έλεγχος χρήσης κυκλοφορητών μεταβαλλόμενης καμπύλης (Δp-v) σε 
δίκτυα διανομής μεταβλητών φορτίων 

Έλεγχος ύπαρξης συστήματος αντιστάθμισης σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν υπό μερικό 

φορτίο. 

Έλεγχος ανάκτησης θερμότητας τουλάχιστον κατά 50% σε Κ.Κ.Μ. με 
παροχή νωπού αέρα ≥60%. 

Έλεγχος κάλυψης του φορτίου παραγωγής Ζ.Ν.Χ. κατά 60% από 
ηλιακούς συλλέκτες, ή από άλλο σύστημα Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ., Τ/Θ ή Α.Θ. 
Υψηλής απόδοσης. 

Έλεγχος σχεδιασμού συστημάτων 

Θέρμανσης / ψύξης / αερισμού / ΖΝΧ. 



Έλεγχος σχεδιασμού Η/Μ 

εγκαταστάσεων και συστημάτων 

αυτοματισμού 

Λαμπτήρες απόδοσης 
τουλάχιστον 55 lm//W 

Χωριστοί διακόπτες για 
χώρους >15m2 

Έλεγχος τουλάχιστον του 
50% των φωτιστικών σε 
περιοχές φυσικού φωτισμού. 

Έλεγχος σχεδιασμού συστημάτων φωτισμού 



Έλεγχος σχεδιασμού Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

και συστημάτων αυτοματισμού 



Υποστήριξη εφαρμογής ΚΕΝΑΚ : 
 

Πλέγμα Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ): 
 

   

• Αναλυτικές προδιαγραφές για ενεργειακές επιθεωρήσεις 

• Θερμοφυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά δομικών 

υλικών και στοιχείων   

• Εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια  

• Βιοκλιματική αρχιτεκτονική κτιρίων 

• Κλιματολογικά δεδομένα ελληνικών περιοχών 

• Έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων και οδηγίες 

συμπλήρωσης 

• Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας 

και ψύξης στα κτίρια. 



 

 

Ενεργειακές 

Επιθεωρήσεις 
 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών  

Ενέργειας 

 

-  Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων 

- Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης 

-  Τακτική επιθεώρηση συστημάτων 

λεβήτων και εγκαταστάσεων 

κλιματισμού 

 

Έλεγχος  



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  

ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΑΠΟ 09.01.2011 
 
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;  
 

Νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας 

άνω των πενήντα (50) τ.μ., μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής 

 

Υφιστάμενα κτίρια που 

υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση. 

 

ΌΛΑ τα κτίρια ή τμήματα αυτών 

όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται.  

 

ΌΛΑ τα κτίρια του δημόσιου & 

ευρύτερου δημόσιου τομέα 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ: Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ή Ο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 
 

 

Εργαλείο  

Διαφάνεια  

στην αγορά  ακινήτων 



ΠΕΑ: έχει ισχύ 

δέκα (10) έτη 
 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

τιμές αναφοράς και 

συστάσεις για την 

ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου, ώστε οι 

καταναλωτές να είναι σε 

θέση να υπολογίσουν την 

πραγματική τους 

κατανάλωση και τις τυχόν 

δυνατότητες βελτίωσης.  

 

αφορά σε : 
 

- Κτίρια 

- Λέβητες & Εγκαταστάσεις 

θέρμανσης  

- Εγκαταστάσεις 

Κλιματισμού 

 

 



Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για:  

ΠΕΑ  

 Όλα τα κτίρια του δημόσιου 

τομέα και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα 



ΠΕΑ 



ΠΕΑ 



ΠΕΑ 



 Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 





Εκδοθέντα ΠΕΑ [9/1/2011-9/1/2012] 



Πλήθος ΠΕΑ ανά νομό [9/1/2011-9/1/2012]  



Πλήθος επιθεωρητών ανά νομό  

[με βάση την έδρα τους/πλήθος: 5456 επιθεωρητές] 



Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές ανά 

ειδικότητα [πλήθος: 5456 επιθεωρητές] 



Πλήθος ΠΕΑ ανά χρήση κτιρίου [9.1.2011-9.1.2012] 



πλήθος επιθεωρήσεων [9/1/2011-9/1/2012 



Πρόγραμμα   

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ»  
ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 100.000 

κατοικιών σε όλη τη χώρα Κίνητρα  

Αξιόπιστοι  

μηχανισμοί 



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

διαδικασία 

2 ενεργ. έλεγχοι 



Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

για τους Ο.Τ.Α. 

Χρηματοδοτικά εργαλεία και 

κίνητρα 

Δημόσια κτίρια 



Χτίζοντας το Μέλλον 

Ενεργειακή αναβάθμιση  

κτιρίων του Δημοσίου, με 

προτεραιότητα σχολεία, 

Εμπορικά Κτίρια, Πράσινες Γειτονιές, 

Πράσινα Χωριά… 



Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 

(ΕΕΥ) - ESCOs (Energy Service Companies).  

 

 

Θα παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή θα εφαρμόζουν μέτρα, 

με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις 

εγκαταστάσεις ή το κτίριο ενός χρήστη.  

 

Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών βασίζεται στην 

επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και 

στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων 

επίδοσης.  



Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ)  

 
Εναλλακτικός τρόπος πραγματοποίησης ιδιωτικών 

επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, εκεί που δεν 

υπάρχουν ίδια κεφάλαια. 
 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος θα αναλαμβάνεται από την ΕΕΥ 

και όχι από τον τελικό χρήστη. 
 

Η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνεται σταδιακά, με ένα 

οικονομικό αντάλλαγμα που έχει προκαθοριστεί και ελέγχεται βάσει 

της τελικής απόδοσης της επένδυσης, με όρους εξοικονόμησης 

ενέργειας.  
 

Με το πέρας της συμβατικά οριζόμενης περιόδου της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, το όφελος της ενεργειακής 

εξοικονόμησης θα το επωφελείται εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης.  



Ο Δημόσιος  τομέας : 
 

 

 

 

Οφείλει να : 

 

 
• βελτιώσει τις υποδομές του (κυρίως ενεργειακή 

αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων),  

 

• εφαρμόσει σταδιακά, συστήματα ενεργειακής 

διαχείρισης 

 

• καθορίσει ελάχιστες προδιαγραφές για την 

προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού  εξοπλισμού 

και οχημάτων.  



 

- Επιδότηση προγραμμάτων που θα 

ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα 

ενισχύσει δραστηριότητες, που 

στοχεύουν : 

 

 

 
- στην εξοικονόμηση,  

- στην ορθολογική χρήση ενέργειας, 

- στον περιορισμό χρήσης ενεργοβόρων 

παραγωγικών διαδικασιών,  

- στην ανάπτυξη αγοράς παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών.  



 
Ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες 

ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά 

την αξιολόγηση προσφορών. 

 

Αποτελούν εργαλείο, που προσφέρει τα 

απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά οι 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν 

τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα (εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου, ρύπανση, μείωση της 

βιοποικιλότητας, εξάντληση φυσικών πόρων). 



 

 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του 

οικολογικού βιοκλιματικού σχεδιασμού και 

της οικολογικής δόμησης  

 
Τα βήματα του σχεδιασμού για εξοικονόμηση ενέργειας και 

νερού, προστασία από τον θόρυβος, για χρήση 

περιβαλλοντικά αποδοτικών υλικών και διαχείριση των 

αστικών αποβλήτων.  



Η επιλογή  

Είναι πλέον μονόδρομος  

 





 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


