
  Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2014-2020 

 Ενεργειακές Προτεραιότητες
  Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ  
 

CEN Technical Expert
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EPS



 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO2 

 89/106/EOK Για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD)

 2004/8/ΕΚ Για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (ΣΗΘ) 

 2006/32/ΕΚ Για τις ενεργειακές υπηρεσίες 

 2002/91/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕPΒD) - ΚΕΝΑΚ
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Ε.Ε.

 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)



3

v ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30) Barosso 2012



4

v ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30) Barosso 2012



5

v ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)



6Π. Πατενιώτης
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v ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
Ε.Ε.(40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’)
σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα 

εφικτή η εξοικονόμηση 200 ~ 1000 
€/έτος/νοικοκυριό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 

60%
Π. Πατενιώτης
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Συντελεστής Εποχικών Διακυμάνσεων Θνησιμότητας 
& εθνικές επιδόσεις θερμομόνωσης ΕΕ-13

ΣΕΔΘ Cavity wall 
insulation

(% houses)

Floor insulation 
(% houses)

Roof insulation 
(% houses)

Double glazing
(% houses)

Finland 0.10 100 100 100 100
Germany 0.11 24 42 15 88
Netherlands 0.11 47 53 27 78
Sweden 0.12 100 100 100 100
Norway 0.12 85 77 88 98
Denmark 0.12 65 76 63 91
Belgium 0.13 42 43 12 62
France 0.13 68 71 24 52
Austria 0.14 26 37 11 53
Greece 0.18 12 16 6 8
UK 0.18 25 90 4 61
Ireland 0.21 42 72 22 33
Portugal 0.28 6 6 2 3

Πηγή: Healy JD (2003) έξαρση της χειμερινής θνησιμότητας στην Ευρώπη: 
Ανάλυση ανά χώρα για τον προσδιορισμό βασικών παραγόντων κινδύνου. 

Journal of Epidemiology and Community Health, 57(10), pp. 784-9.



 305/2011/ΕΕ Κατάργηση της 89/106/EOK 

 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση  με πινακίδες και 
πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της 
κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των 
ενεργειακών προϊόντων 

 2010/31/EΕ EPBD Για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και κατάργηση της 2002/91/ΕΕ (1/2/12)

 2012/27/EE EED Για την ενεργειακή απόδοση και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ
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Γενικό πλαίσιο και στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ στον κτιριακό τομέα

 Το 2007 διατυπώνονται για πρώτη φορά οι στόχοι για το 
πρόγραμμα 20-20-20  και αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική.

 Το 2008 δημοσιεύεται η μελέτη του οργανισμού Ecofys για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κατέληξε σε συστάσεις στόχων 
των U –values. Η μελέτη βασίστηκε στην αρχή του 
οικονομικά βέλτιστου σεναρίου και οι τιμές που πρότεινε 
ήταν πολύ πιο αυστηρές από τις τότε νομοθεσίες.

 ΚΕνΑΚ υλοποίηση του Νόμου 3661/2008  Εναρμόνιση της →
Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2002/91/ΕΚ

 Στις 19 Μαΐου του 2010 δημοσιεύεται η οδηγία 2010/31/ΕΕ 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων η οποία αποτελεί 
τη βάση για σημαντικά  αυστηρότερες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα του ευρωπαϊκού 
χώρου και παρουσιάζεται και το φιλόδοξο σχέδιο για 
κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας από το 2018-2020.  
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Γενικό πλαίσιο και στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ στον κτιριακό τομέα

 Στις 16 Ιανουαρίου του 1012 δημοσιεύεται ο κανονισμός 
244/2012 προς συμπλήρωση της 2010/31/ΕΕ για να 
καθοριστεί το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των 
επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών 
στοιχείων.

 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ  για την ενεργειακή απόδοση EED

 19 Φεβρουαρίου του 2013 με τον Νόμο 4122/2013 
εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 
2010/31/ΕΕ



Έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 
01/01/2011 σε όλα τα κράτη μέλη, 

το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ουσιαστικά 
απαξιώνεται, αφού τα νέα κτίρια θα είναι 

υποχρεωτικά σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας.
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ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ
EPBD για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων

Π. Πατενιώτης

N. 4122_2013 Ενεργειακή Απόδοση 
Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις - 19 Φεβρουαρίου 2013



Η Οδηγία προωθεί την αναβάθμιση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, 
καθώς επίσης τις εσωτερικές κλιματικές 
απαιτήσεις και την κοστολογική 
εφικτότητα

Δημόσια από 1/1/2018
Ιδιωτικά από  1/1/2020

Π. Πατενιώτης 14

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ
EPBD για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων



 Ο όρος «Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης» 
ή  «nZEB» αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που 
εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική 
θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη. 

 Τα «Παθητικά Κτίρια»  έχουν καθορισμένη μέγιστη 
ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο.

 Τα «Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» 
έχουν πλήρη αυτάρκεια. Ονομάζονται επίσης «NZEB ή 
ZEB».

Π. Πατενιώτης 15

ΟΡΙΣΜΟΙ



Σύμφωνα με τον N. 4067 Ν.Ο.Κ.
Άρθρο 2 - Ορισμοί
 43. Κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης είναι 

το κτίριο που, τόσο από το βιοκλιματικό σχεδιασμό του 
όσο και από τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα 
με τον ΚΕΝΑΚ, όπως  ισχύει και η σχεδόν μηδενική ή 
πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για 
τη λειτουργία της χρήσης του, καλύπτεται από 
ανανεώσιμες πηγές, μονάδες Συμπαραγωγής  
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας 
(ΣΗΘΥΑ), καθώς και της παραγομένης ενέργειας επιτόπου 
ή πλησίον. 

Π. Πατενιώτης 16

ΟΡΙΣΜΟΙ



Σύμφωνα με τον N. 4067 Ν.Ο.Κ.
Άρθρο 25 - Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων 
ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
 2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε 

κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που 
παρουσιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική 
απόδοση. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν 
ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, 
κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης 
κάτω των 

10 kWh/m2/έτος. 

Π. Πατενιώτης 17

ΟΡΙΣΜΟΙ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση

• Θερμομόνωση τοίχων – οροφής - δαπέδου
• Βελτίωση αεροστεγανότητας
• Κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
• Ενεργειακοί υαλοπίνακες
• Στοιχεία σκίασης
• Πράσινα δώματα

Παθητικά συστήματα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός
• Αποδοτικά  συστήματα θέρμανσης - ψύξης
• Θερμικά Ηλιακά
• Φωτοβολταϊκά 
• Συστήματα αυτοματισμών
• Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Ενεργητικά συστήματα



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Αεροστεγανότητα

 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας

 Άριστη θερμομόνωση 

(χωρίς θερμογέφυρες)
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Θερμική Άνεση 1
Σύμφωνα με το ISO 7730 είναι σημαντικό:
• Ο αέρας να μην είναι πολύ υγρός.
• Η ταχύτητα του αέρα να παραμένει σε 

αποδεκτά επίπεδα (για ταχύτητα κάτω από 
0,08 m/s, λιγότεροι από το 6% των ανθρώπων 
αισθάνονται «ρεύμα»).

• Η διαφορά μεταξύ της ακτινοβολίας 
θερμότητας και της θερμοκρασίας του αέρα να 
παραμένει μικρή.
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Θερμική Άνεση 2
Σύμφωνα με το ISO 7730 είναι σημαντικό:
• Η διαφορά της ακτινοβολίας θερμότητας προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις να παραμένει 
μικρή (μικρότερη από 5oC, «ασυμμετρία 
ακτινοβολίας θερμότητας»).

• Η διαφορά της θερμοκρασίας δωματίου 
ανάμεσα στο κεφάλι και στα πόδια ενός 
καθιστού ανθρώπου, να είναι μικρότερη από 
2oC.

• Η αντιληπτή θερμοκρασία να ποικίλει λιγότερο 
από 0,8oC μέσα στο χώρο διαμονής.



 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας

Π. Πατενιώτης 25

με εναλλάκτη θερμότητας



 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας

Π. Πατενιώτης 26

και με σύστημα αέριας γεωθερμίας



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών

 Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων
 Δραματική μείωση σεισμικής 

επάρκειας
 Ταχεία διάβρωση οπλισμού
 Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού     

και φέροντος οργανισμού
 Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ.
 Θερμογέφυρες 

30Π. Πατενιώτης
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Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 
και παλαιά κτίρια
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Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων  με EPS σε 
νέα και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG 

OO4
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v  Θερμομόνωση οροφών
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v  Θερμομόνωση στεγών

Π. Πατενιώτης
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Passive House



για ανάγκες ψύξης, θέρμανσης & 
Z.N.X.

 Κτίρια προ του 1979                    άνω των 200 Kwh/m2·ε
 Κτίρια από 1979 έως σήμερα           140 ~160 Kwh/m2·ε*
 Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ                90 ~ 110 Kwh/m2·ε**
 Κτίρια μετά το 2018, 

   με βάση τη νέα EPBD                   0 ~ 10 Kwh/m2·ε***

*  η συνήθης πρακτική λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών (μη προβλεπόμενες από τον 
Κανονισμό Θερμομόνωσης) και του ελλιπούς πάχους μόνωσης στα δομικά στοιχεία 
του κτιρίου, κατατάσσει το σύνολο σχεδόν των κτιρίων στις 150 Kwh/m2·ε

**   ανάλογα με την κλιματική ζώνη

*** η νέα EPBD  με τον Κανονισμό 244/2012  είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και 
συνεπώς απαιτείται η άμεση αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ

36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

EPBD 2010/31/EΕ

Π. Πατενιώτης

νέα
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Υφιστάμενη κατάσταση στην 
Ελλάδα 1

Ενεργειακές απαιτήσεις για 
θέρμανση τυπικής κατοικίας 

225 - 200
kWh/(m2.ε)

160 - 140
kWh/(m2.ε)

Δεδομένα δόμησης Κατοικίες προ του 1979 Κανονισμός 
θερμομόνωσης 1979

Κατάσταση κτιρίου Τελείως ανεπαρκής 
θερμική μόνωση. 
Δομικά αμφισβητήσιμο, το 
κόστος θέρμανσης υψηλό.

Ανεπαρκής θερμική 
μόνωση. Αξίζει τον κόπο να 
γίνει θερμική ανακαίνιση 

Στοιχεία κτιρίου Τυπικές τιμές U και πάχους μόνωσης
Εξωτερικοί τοίχοι (τοίχος πάχους 
25cm)             Πάχος μόνωσης 

1,30 W/(m2K)
0 cm

0,50 W/(m2K)
5 cm

Πάχος μόνωσης της οροφής 2,10 W/(m2K)
0cm

1,22 W/(m2K)
5 cm

Πάχος μόνωσης των δαπέδων 1,00 W/(m2K)
0 cm

0,50 W/(m2K)
5 cm

Κουφώματα 5,10 W/(m2K) μονό τζάμι 2,80 W/(m2K) διπλό τζάμι, 
τζάμι μόνωσης (με αέρα)

Εξαερισμός Αρμοί με διαρροές Ανοιχτά παράθυρα
Εκπομπές CO2 (m2.a) 60kg 40kg
Ενεργειακή κατανάλωση σε λίτρα 
πετρελαίου θέρμανσης ανά m2 
χώρου και έτος 

30-25lt 20-15lt
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Υφιστάμενη κατάσταση στην 
Ελλάδα 2Ενεργειακές απαιτήσεις για 

θέρμανση τυπικής κατοικίας 
90 - 70
kWh/(m2.ε)

10 - 0
kWh/(m2.ε)

Δεδομένα δόμησης ΚΕΝΑΚ Κατοικία nZEB - ZEB
Κατάσταση κτιρίου Κατοικία χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης 
Πολύ χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης κατοικίες

Στοιχεία κτιρίου Τυπικές τιμές U και πάχους μόνωσης
Εξωτερικοί τοίχοι (τοίχος πάχους 
25cm)       Πάχος μόνωσης 

0,30 W/(m2K)
7 cm

0,13 W/(m2K)
20 cm

Πάχος μόνωσης της οροφής 0,30 W/(m2K)
10 cm

0,10 W/(m2K)
30 cm

Πάχος μόνωσης των δαπέδων 0,40 W/(m2K)
10cm

0,15 W/(m2K)
20 cm

Κουφώματα 2,80 W/(m2K)  διπλό τζάμι, 
τζάμι (μόνωση με αέρα)

0,80 W/(m2K) τριπλό τζάμι, 
θερμομονωτικό τζάμι, ειδικό 
κούφωμα

Εξαερισμός Ανοιχτά παράθυρα Εξαερισμός άνεσης με 
ανάκτηση θερμότητας 

Εκπομπές CO2 (m2.a) 20kg 1,5kg
Ενεργειακή κατανάλωση σε λίτρα 
πετρελαίου θέρμανσης ανά m2 
χώρου και έτος 

7- 9lt 0,0 - 1lt



προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων 

Θεσπίζεται συγκριτικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο, που πρέπει να χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη για τον υπολογισμό των 
επιπέδων βέλτιστου κόστους, των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτήρια 
και δομικά στοιχεία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ 



Στο μεθοδολογικό πλαίσιο προδιαγράφονται οι 
κανόνες για να συγκρίνονται τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, τα μέτρα που ενσωματώνουν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και οι δέσμες και παραλλαγές αυτών 
των μέτρων, με βάση την απόδοση της πρωτογενούς 
ενέργειας και το κόστος υλοποίησής τους. Στο 
μεθοδολογικό πλαίσιο καθορίζεται επίσης ο τρόπος 
εφαρμογής των εν λόγω κανόνων σε επιλεγμένα 
κτήρια αναφοράς, με σκοπό τον προσδιορισμό των 
επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ 



Εφαρμόζεται από τις:
  9 Ιανουαρίου 2013 στα κτήρια όπου 

στεγάζονται δημόσιες αρχές 
 9 Ιουλίου 2013 στα λοιπά κτήρια.

 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται 
άμεσα στα κράτη μέλη. 

Π. Πατενιώτης 41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ 



Τα κράτη μέλη καθορίζουν κτήρια 
αναφοράς για τις ακόλουθες κατηγορίες 
κτηρίων:  
1. Μονοκατοικίες
2. Πολυκατοικίες και συγκροτήματα 

κατοικιών
3. Κτήρια γραφείων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ 



Π. Πατενιώτης 43

Τεχνο-οικονομική Μελέτη Βέλτιστων 
Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚΕπιστημονική επιτροπή

Τριανταφύλλου Αθανάσιος Παν. Πατρών

Καρέλλας Σωτήριος ΕΜΠ

Ομάδα εργασίας

Γκόνης Νικόλαος ΕΜΠ

Ζησοπούλου Αδαμαντία ΕΜΠ

Πάλλης Πλάτων ΕΜΠ

Βουρλιώτης Παναγιώτης ΕΜΠ

Μιχαήλ Μιχαήλ ΑΠΘ

Καστρινάκης Ηρακλής ΑΠΘ

Γκόνης Βασίλειος ΕΜΠ

Μανασής Λάμπρος ΕΜΠ
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Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη

 Καθορισμός Τυπικών Κτιρίων αναφοράς.
 Καταγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών 

(τεχνικά χαρακτηριστικά κόστη κτλ).
 Προσδιορισμός μέτρων ενεργειακής 

βελτιστοποίησης για κάθε τυπικό κτίριο.
 Υπολογισμός της ζήτησης τελικής 

πρωτογενούς ενέργειας για κάθε τυπικό 
κτίριο.

 Υπολογισμός του συνολικού κόστους για 
κάθε τυπικό κτίριο. 

 Ανάλυση ευαισθησίας.
 Προσδιορισμός των βέλτιστων, από πλευράς 

κόστους, επιπέδων των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κάθε 
τυπικού κτιρίου.

 Σύγκριση με τις ισχύουσες ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

 Έκθεση αποτελεσμάτων.



Καθορισμός Τυπικών Κτιρίων [κτιρίων 
αναφοράς]
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 Βάση ύπαρξης ή μη κανονισμού θερμομόνωσης(3 υποπεριπτώσεις)
◦ Υφιστάμενα κτίρια – Πριν την ισχύ του ΚΘΚ
◦ Υφιστάμενα κτίρια – Με ισχύ του ΚΘΚ
◦ Νέα κτίρια – Κατά ΚΕΝΑΚ

 Βάση κλιματικής ζώνης (4 υποπεριπτώσεις) :
◦ Θα πρέπει να καθορίζονται ανά κλιματική ζώνη. Α, Β, Γ, Δ κλιματική 

ζώνη.
 Βάση χρήσης (σύμφωνα με άρθρο 3, παρ. 6 του Ν.4122/2013) (9 

υποπεριπτώσεις) :
◦ Μονοκατοικίες
◦ Πολυκατοικίες – Συγκροτήματα κατοικιών
◦ Κτίρια γραφείων - Εκπαιδευτικά κτήρια
◦ Νοσοκομεία – Ξενοδοχεία - Εστιατόρια
◦ Αθλητικές εγκαταστάσεις
◦ Κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου

 Συμπέρασμα: Θα πρέπει να μελετηθούν τουλάχιστον 3*4*9=108 
τυπικά κτίρια.



Προσδιορισμός μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
για κάθε τυπικό κτίριο
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 Καταγραφή των διάφορων τεχνολογιών  βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης

 Προσδιορισμός των διαθέσιμων τεχνολογιών  
◦ Δομικά στοιχεία
◦ Συστήματα

 Ελάχιστος αριθμός παραλλαγών μέτρων που πρέπει να 
υπολογιστούν για κάθε τυπικό κτίριο θα πρέπει οπωσδήποτε να μην 
είναι μικρότερο από 10 συν την τυπική περίπτωση.

 Συμπέρασμα:

108 τυπικά κτίρια * 11 μέτρα εξοικονόμησης =  1.188 σενάρια



Υπολογισμός της ζήτησης τελικής και 
πρωτογενούς ενέργειας για κάθε τυπικό 

κτίριο
 Για κάθε σενάριο θα πρέπει να εκτελεστούν υπολογισμοί 

ενεργειακής απόδοσης.

 Υπολογισμός της τελικής ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση 
χώρων, ψύξη χώρων, αερισμό, ΖΝΧ, και φωτισμό.

 Υπολογισμός της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα 
ωφέλιμης επιφάνειας.

 Για τους υπολογισμούς θα ακολουθηθεί η μέθοδος ημισταθερής 
κατάστασης μηνιαίου βήματος και θα χρησιμοποιηθούν τα 
υφιστάμενα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων, καθώς και οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ.
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Υπολογισμός του κόστους ως καθαρή 
παρούσα αξία χρήματος (NPV)

 Η εκτίμηση των βέλτιστων επιπέδων κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θα πρέπει να γίνει και από μακροοικονομική άποψη 
και από χρηματοοικονομική άποψη καθ΄ όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου 
ζωής

 Διακριτές κατηγορίες κόστους που προκύπτουν κατά τους υπολογισμούς και 
πρέπει να αιτιολογηθεί η εκτίμηση τους:
• Αρχικό κόστος επένδυσης
• Ετήσιο κόστος λειτουργίας
• Ενεργειακό κόστος
• Κόστος διάθεσης (αποδόμηση κτιρίου μετά το πέρας του κύκλου ζωής του)

 Μακροοικονομικό επίπεδο
• Κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 Επιπλέον αναγκαίοι προσδιορισμοί
• Οικονομικό κύκλος ζωής κτιρίου / δομικού στοιχείου / συστήματος
• Προεξοφλητικό επιτόκιο
• Κόστος φορέων ενεργειακών προϊόντων
• Εξελίξεις των ενεργειακών τιμών

Συμπέρασμα: 1188 σενάρια * 2 προσεγγίσεις εκτίμησης κόστους = 2.376 
περιπτώσεις για διερεύνηση
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Ανάλυση ευαισθησίας των δεδομένων 
εισόδου

 Η μελέτη θα περιλαμβάνει ανάλυση για τον προσδιορισμό της 
ευαισθησίας που έχουν στα αποτελέσματα των υπολογισμών οι 
μεταβολές των εφαρμοζόμενων παραμέτρων.

• Διάφορα σενάρια εξέλιξης των τιμών όλων των φορέων 
ενεργειακών προϊόντων

• Προεξοφλητικό επιτόκιο

• Κύριους συντελεστές κόστους που προσδιορίστηκαν κατά τον 
υπολογισμό.
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Προσδιορισμός των βέλτιστων, από 
πλευράς κόστους, επιπέδων των 

ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης κάθε τυπικού κτηρίου
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Με βάση τους υπολογισμούς της χρήσης πρωτογενούς 
ενέργειας και του συνολικού κόστους για τις διάφορες 
τεχνολογίες για τα τυπικά κτίρια θα προσδιοριστεί:

◦ Το εύρος τιμών βέλτιστων από πλευράς κόστους 
επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης για κάθε τυπικό κτίριο

◦ Τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα επιμέρους 
δομικά στοιχεία (U values) και συστήματα. 



Τελικά παραδοτέα
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 Σύγκριση αποτελεσμάτων με τις ισχύουσες 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

 Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων.
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Υπολογισμός Βέλτιστης 
Μόνωσης

*Πάχη μόνωσης ανά δομικό στοιχείο με EPS στο έντυπο
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ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ (244/2012)

U-Values A B Γ Δ
ΔΟΜΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

PH 0,20 0,18 0,16 0,15

ΤΟΙΧΟΣ

Μελέτη 0,26 0,17 0,16 0,14

PH 0,16 0,14 0,12 0,10

ΟΡΟΦΗ

Μελέτη 0,21 0,15 0,12 0,11

PH 0,60 0,50 0,40 0,30 ΔΑΠΕΔΟ σε 
έδαφος/μη 
θερμ. χώροΜελέτη 0,33 0,23 0,16 0,16
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Νέα Κατηγοριοποίηση Κτιρίων
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ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ 
EED για την ενεργειακή απόδοση

o Οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν ενεργειακά 
αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και 
να ανακαινίζουν κάθε χρόνο το 3% των κτιρίων

o Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του ενεργειακού 
τομέα να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να 
μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτιώσεων 
της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. φροντίζοντας για τη 
μόνωση των κατοικιών.

o Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ενεργειακό 
έλεγχο κάθε 3 χρόνια.

o Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας θα λαμβάνουν 
υπόψη την ενεργειακή απόδοση όταν αποφασίζουν 
πώς και με ποιο κόστος θα διανέμεται ενέργεια στους 
τελικούς χρήστες.
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Ø Το 2014 θα επανεξεταστεί η πρόοδος στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% το 2020.

Ø Εάν η πρόοδος κριθεί ανεπαρκής, θα 
προταθούν υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης.

Ø Ένας χρόνος προθεσμία για πλήρη 
εφαρμογή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ 
EED για την ενεργειακή απόδοση
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nZEB
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nZEB
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ΠΡΙΝ
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nZEB
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ΠΡΙΝΠΡΙΝ
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30 kwh/m2  15 kwh/m2
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 Η εκστρατεία “Renovate Europe” είναι 
πρωτοβουλία του “EuroACE” (The European 
Alliance of Companies for Energy Efficiency in 
Buildings – Ευρωπαϊκή συμμαχία των εταιρειών 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων)

 Είναι λύση ουδέτερη, αναγνωρίζει ότι κάθε κτίριο 
έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως εκ 
τούτου οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να 
τονίζουν τις επιδόσεις πάνω σε συγκεκριμένες 
τεχνολογίες
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Renovate Europe - κύριοι άξονες
 Μείωση της ζήτησης ενέργειας των κτιρίων στην ΕΕ 

κατά 80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2005.

 Αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης του κτιριακού 
αποθέματος της ΕΕ στο 3% ετησίως από το 2014 και 
διατήρηση του ρυθμού αυτού με την πάροδο του 
χρόνου, εξασφαλίζοντας ότι όλες ο ανακαινίσεις 
αφορούν ριζικές ανακαινίσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας.

 Παρακίνηση όλων των κρατών – μελών της ΕΕ να 
αναπτύξουν “πλάνα (σχέδια) ανακαίνισης” μέχρι το 
2015, η οποία να οδηγεί στην επίτευξη του στόχου για 
το 2050.
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Renovate Europe στόχοι

Οι ενεργειακά 
αποδοτικές 
ανακαινίσεις ενισχύουν 
τα δημόσια οικονομικά

Η βελτίωση της 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας μέσω 
της ριζικής ανακαίνισης 
μειώνει την εξάρτηση 
της ΕΕ από τις 
εισαγωγές

Η ριζική ανακαίνιση του 
κτιριακού αποθέματος της ΕΕ θα 
μπορούσε να δημιουργήσει 
τοπικές θέσεις εργασίας και να 
τονώσει την οικονομία

Η ριζική ανακαίνιση των 
κατοικιών και των 
επιχειρήσεων μειώνει τους 
λογαριασμούς ενέργειας με 
ταυτόχρονη μείωση του 
αποτυπώματος CO2 της ΕΕ
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 Πως μπορεί η ΕΕ να με βοηθήσει να μειώσω τους  
λογαριασμούς ενέργειας

 Βήματα για ανάπτυξη του έργου σου με τις 
διαρθρωτικές πιστώσεις συνοχής 

 Αναγνώριση των ευκαιριών του έργου
 Πρόταση έργου
 Χρηματοδότηση έργου
 Εφαρμογή της χρηματοδότησης
 Παρακολούθηση
 Μαθήματα στην πράξη
 Σημεία ελέγχου εφαρμογής της χρηματοδότησης
 Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
«Προωθώντας την εξοικονόμηση 
ενέργειας»

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο οικονομικά 
αποδοτικός και ορθολογικός τρόπος για την μείωση των 
εκπομπών αερίων και την ασφάλεια του εφοδιασμού 
ενέργειας. 
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει έργα που 
συμβάλλουν στην προώθηση της μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής απόδοσης.
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

«Προωθώντας την εξοικονόμηση 
ενέργειας»

Η ΕΤΕ παρέχει στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοδοτικών μέσων για επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση εντός της ΕΕ, όπως π.χ.:

• EEEF: European Energy Efficiency Fund

• ELENA: European Local Energy Assistance

• JESSIKA: Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


	Slide 1
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)
	Slide 3
	Slide 4
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)
	Slide 6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
	Slide 8
	Slide 9
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)
	Slide 11
	Slide 12
	ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
	ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
	ΟΡΙΣΜΟΙ
	ΟΡΙΣΜΟΙ
	ΟΡΙΣΜΟΙ
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
	ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
	Θερμική Άνεση 1
	Θερμική Άνεση 2
	Slide 25
	Slide 26
	ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
	Slide 28
	Slide 29
	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
	Slide 31
	Slide 32
	Θερμομόνωση οροφών
	Θερμομόνωση στεγών
	Passive House
	για ανάγκες ψύξης, θέρμανσης & Z.N.X.
	Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 1
	Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 2
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ
	Τεχνο-οικονομική Μελέτη Βέλτιστων Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
	Slide 44
	Καθορισμός Τυπικών Κτιρίων [κτιρίων αναφοράς]
	Slide 46
	Slide 47
	Υπολογισμός του κόστους ως καθαρή παρούσα αξία χρήματος (NPV)
	Ανάλυση ευαισθησίας των δεδομένων εισόδου
	Slide 50
	Τελικά παραδοτέα
	Υπολογισμός Βέλτιστης Μόνωσης
	ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ (244/2012)
	Νέα Κατηγοριοποίηση Κτιρίων
	ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ EED για την ενεργειακή απόδοση
	ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ EED για την ενεργειακή απόδοση
	nZEB
	nZEB
	ΠΡΙΝ
	nZEB
	ΠΡΙΝ
	30 kwh/m2  15 kwh/m2
	Slide 63
	Renovate Europe - κύριοι άξονες
	Slide 65
	Renovate Europe στόχοι
	Slide 67
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
	Slide 71

