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Απο τον ΚΕΝΑΚ & την Αναδιατύπωση της EPBD 
στην Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) & 

τα ΝΖΕΒs

Απο τον ΚΕΝΑΚ & την Αναδιατύπωση της EPBD 
στην Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) & 

τα ΝΖΕΒs

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
www.noa.gr

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης

www.meteo.noa.gr

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας

www.energycon.org

Διεθνές Συνέδριο «Energy in Buildings»,  Αθήνα  13 Οκτωβρίου 2012        Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE & Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

www.ashrae.org

Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας & Τελική κατανάλωση ενέργειας ΕΕ-27

Structure of 
primary consumption 

vs
final consumption & 

energy losses

Primary energy use by fuel

Final consumption by sector & energy losses
(% of primary energy consumption)

• Εξάρτηση ενεργειακών εισαγωγών 53% (83% πετρέλαιο, 60% αέριο, 41% στερεά καύσιμα)
• Μόνο 70% της συνολικής πρωτογενούς καταναλισκόμενης ενέργειας φτάνει στον καταναλωτή
• Μικρή αύξηση των απωλειών μετατροπής & διανομής από το 1990 (από 29.1 % το 1990 σε 29.6 % το 2007) 
• Περίπου 5% αντιπροσωπεύει την ενεργειακή κατανάλωση του ίδιου τομέα
• Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αντισταθμίζεται από την μεγάλη αύξηση 

στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
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Ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα ΕΕ-27: 270 εκατ. κτίρια
25 δισ. m2

Ελληνικό κτιριακό απόθεμα: 4,5 εκατ. κτίρια
300 εκατ. m2
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20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από επίπεδα 1990
Συνολικές εκπομπές CO2 4200 εκατ. τόνοι CO2

20% συμμετοχή των ΑΠΕ RES στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας
από 8% (2007)

20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας με τη βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης
Συνολική κατανάλωση ενέργειας 1700 MΤΙΠ  (2007)    

Πηγή: Πρόταση: Οδηγία του ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

RES  28/2009
Energy Services 

32/2006

Ν. «Νέος Τρόπος 
Έκδοσης Αδειών» 

4030/11

ΚΥΑ οικ 192 / 2406/31.10.2011 
«Εκπαίδευση & Εξεταστική 

Διαδικασία Εν.Επ.»

EPBD RECAST 2010/31/EC
Αναθεώρηση Οδηγίας 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) μετονομάζεται σε Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ)
Παράταση ισχύος αδειών προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών

Υπό αναθεώρηση

Κατάργηση ορίου 1000 m2 (υποχρέωση υποβολής ενεργειακής μελέτης στην 
πολεοδομία), Κάλυψη 60% των αναγκών ΖΝΧ από ηλιακά, ΑΠΕ ή υψηλής απόδοσης 

Α.Θ. για νέα κτίρια από 1/2011, Νέα κτίρια θα καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς 
ενεργειακής κατανάλωσής τους από ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανση, υψηλής απόδοσης Α.Θ. 

από το 2020 (δημόσια κτίρια από το 2015), Δυνατότητα ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης ΠΕΑ σε τμήμα του κτιρίου (οριζόντιες ιδιοκτησίες – διαμερίσματα)

Παραθεριστικές κατοικίες συμπεριλαμβάνονται στις 
υποχρεώσεις του N.3661

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, Πιστοποίηση 
επιτυχούς εξέτασης 

Ενεργειακών 
Επιθεωρητών

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), Χρηματοδότηση από 
Τρίτους (TPF), Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) κ.α., με στόχο το 2016 να επιτευχθεί 9% 
εξοικονόμηση ενέργειας, για τη μέση ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς (1/1/2008)

Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»

Ο ΡΟΛΟΣ του 
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Εγκαταστάσεις 
ΑΠΕ

Βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονική

5/2012 
Εγκαταστάσεις 

ΣΗΘ

ΚΕΝΑΚ

ΤΟΤΕΕ 
20701-
1/2010

ΤΟΤΕΕ 
20701-
2/2010

ΤΟΤΕΕ 
20701-
3/2010

ΤΟΤΕΕ 
20701-
4/2010

Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων & την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κτίριο 
αναφοράς, Καθορισμός παραμέτρων υπολογισμών για την ενεργειακή μελέτη & 
διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης, Περιορισμός των λανθασμένων 
υπολογισμών (κακών εκτιμήσεων του μελετητή/επιθεωρητή) 

Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών 
υλικών και έλεγχος της 
θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων

Κλιματικά δεδομένα ελληνικών 
περιοχών (T, RH, HDD, CDH, V, G, 
Tground, Twater, 62 πόλεις)

Οδηγίες και έντυπα 
ενεργειακών επιθεωρήσεων 

κτιρίων, λεβήτων & 
εγκαταστάσεων θέρμανσης 

και εγκαταστάσεων 
κλιματισμού

Β έκδοση
3/2012

Β έκδοση
3/2012

Β έκδοση
3/2012

οικ.17178 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/Β/2.9.2010)  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

TOTEE

Ο ΡΟΛΟΣ του 

Διευκρινήσεις για την 
εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Απαιτήσεις εκπόνησης μελετών 
υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων 

Περιέχει όλα τα στοιχεία του κτιρίου: Οικοδομική άδεια, Εγκεκριμένα σχέδια, 
ΠΕΑ, Κατόψεις, Στατικές μελέτες, Φύλλα ελέγχου όλων των μελετών & εγκαταστάσεων, 
Πίνακα ο/οο, Κατανομής δαπανών, Κινούμενη ψηφιακή εικόνα των χώρων και των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου.  Διατηρείται στο: Αρχείο του ΥΠΕΚΑ, Μηχανικού (μελετητή, 
επιβλέποντα) και το κτίριο

Σχέδιο Νόμου 
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία 
«Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). 

Δημόσια διαβούλευση Σεπτέμβριος 2012

Ο ΡΟΛΟΣ του 



19/10/2012

5

EPBD Recast 
31/2010

Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» 
(2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). 

Εναρμόνιση μέχρι 9/7/2012

Μεθοδολογία για τη σύγκριση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των μέτρων που ενσωματώνουν 
ΑΠΕ και των δεσμών αυτών των μέτρων ως προς την ενεργειακή απόδοσή τους και το κόστος υλοποίησής τους, καθώς 

και ο τρόπος εφαρμογής τους σε επιλεγμένα κτίρια αναφοράς (TABULA: www.building-typology.eu) με σκοπό 
τον προσδιορισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. 

Κανονισμός & Κατευθυντήριες Γραμμές για τον καθορισμό συγκριτικού 
μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων & των 
δομικών στοιχείων

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
(30.8.2012 – 14.9.2012)

332 σχόλια

 Γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων και κτιριακών μονάδων

 Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων 
και νέων κτιριακών μονάδων, με τις οποίες θα επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση, τόσο 
από πλευράς κόστους των συναφών επενδύσεων, όσο και των ενεργειακών 
δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του 
κτιρίου και οι οποίες θα αναθεωρούνται τακτικά, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο 

 Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση: 
i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και στοιχείων κτιρίου τα οποία υποβάλλονται 
σε ριζική (μεγάλης κλίμακας) ανακαίνιση, 
ii) δομικών στοιχείων όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, 
iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων (εγκατάστασης νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης)

 Νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (από 1/2021) και για τα 
νέα δημόσια κτίρια από 1/2019, εκτός αν η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο 
ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα 

 Ενεργειακή πιστοποίηση (αμοιβές) και τακτική επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (από 1/2013)

 Θέματα ενεργειακών επιθεωρητών
 Θέματα ελέγχου ΠΕΑ & εκθέσεων επιθεώρησης, Κυρώσεις

Καταργούμενες 
διατάξεις  που 
περιλαμβάνονται
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http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

Επιθεώρηση Κτιρίων

www.buildingcert.gr

ΠΕΑ >214.236
60% για Μίσθωση, 23% για Πώληση

11% για Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον (Α)
4% για Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον (Β)
0,4% Νέα κτίρια / ριζική ανακαίνιση

Επιθεώρηση Λέβητα

Επιθεώρηση Θέρμανσης

Επιθεώρηση Κλιματισμού
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http://buildingeq.com

OPERATIONAL (As Operated)
Building Energy Assessment 
Professional (BEAP)

OPERATIONAL (As Operated)
Building Energy Assessment 
Professional (BEAP)

ASSET (As Designed)
Building Energy Modeling 

Professional (BEMP)

ASSET (As Designed)
Building Energy Modeling 

Professional (BEMP)

Πιστοποίηση ASHRAEΠιστοποίηση ASHRAE

∆ιπλή κατάταξη

www.ashrae.org/education--certification/certification
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www.ashrae.org/education--certification/certification

ASHRAE’s special pencil and paper 
administration of the certification 

examinations on October 20, 
in Athens, Greece  (Hellenic Chapter)

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος
dimitris@ashrae.gr

λλάδα

Για 
πρώτη 
φορά 
στην 

Ελλάδα

Φάση A1 – Προσωρινοί Επιθεωρητές: τέλη 2010-έως 10/2011

 7041 ηλεκτρονικές αιτήσεις

 4,750 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές 10 χρόνια
εμπειρία

Φάση A2 – Προσωρινοί Επιθεωρητές: αρχές 2012-έως 10/2012

 5877 ηλεκτρονικές αιτήσεις

 3,586 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές
5 χρόνια
εμπειρία

Φάση B – Μόνιμοι Επιθεωρητές
 Έως σήμερα 12,367 ηλεκτρονικές αιτήσεις

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

 Ηλεκτρονικές εξετάσεις

 Πιστοποίηση επιτυχούς εξέτασης

2 χρόνια
εμπειρία

Συγκρότηση εννεαμελών 
Εξεταστικών Επιτροπών 
(ΦΕΚ 369/31.7.2012)

Σύνολο Εγγεγραμμένων στο Μητρώο: 8,304

06.10.2013



19/10/2012

10

Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (ΥΠΕΚΑ) διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για τις διαδικασίες 
επιθεωρήσεων, την ποιότητα και την αξιοπιστία τους

Σε περίπτωση παραβάσεων και λανθασμένης διεξαγωγής επιθεωρήσεων 
επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα την βαρύτητα της παράβασης:
- Αποκλεισμός από 1 έως 3 χρόνια του Επιθεωρητή 
- Επιβολή χρηματικού προστίμου
- ∆ιαγραφή από το Μητρώο Επιθεωρητών

7/10

1/11

10/10

μέχρι 4/2014

7/10 10/10

ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/9.4.2010 

1/11

ΥΠΕΚΑ  9.7.2010

ΥΠΕΚΑ  4.10.2010

Εγκύκλιος 21.10.2010: ΠΕΑ για ΝΕΕΣ συμβάσεις 
μίσθωσης (όχι ανανέωσης υφιστάμενων) αυτοτελών

ΕΝΙΑΙΩΝ κτιρίων >50 τ.μ.
7/11 1/12

Εγκύκλιος 5.1.2011: ΠΕΑ για πωλήσεις 
κτιρίων και τμημάτων >50 τ.μ.

ΝΕΑ μίσθωση τμημάτων κτιρίων 
(διαμερισμάτων) > 50 τ.μ.

Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
από 1/2013 και εντός 3 ετών
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1. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Υποστηρίζεται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός 
σχεδιασμός & συνεργασία μηχανικών

 Κατάλληλη χωροθέτηση & προσανατολισμός (αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών) 
 ∆ιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (βελτίωση του μικροκλίματος)
 Ανοίγματα ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού  
 Χωροθέτηση εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης 
 Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος (άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια 

ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α.
 Κατάλληλη ηλιοπροστασία, εκμετάλλευση τεχνικών φυσικού αερισμού 
 Εξασφάλιση οπτικής άνεσης με τεχνικές & συστήματα φυσικού φωτισμού

2. ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Νέοι μέγιστοι συντελεστές U, θερμογέφυρες

Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με 
τις νέες τιμές του μέγιστου & μέσου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας (U)

3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ελάχιστες προδιαγραφές

 Κάλυψη 60% για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα (ή από ΑΠΕ, ΣΗΘ ή Α.Θ.)
 ΚΚΜ (παροχή νωπού αέρα ≥ 60%) διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας (τουλάχιστον 50%)
 Δίκτυα διανομής & αεραγωγοί διαθέτουν καλή θερμομόνωση
 Δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης (κάλυψη μερικών φορτίων) 
 Επανακυκλοφορία ΖΝΧ με ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης)
 Γενικός φωτισμός κτιρίων τριτογενή τομέα με ενεργειακούς λαμπτήρες, αυτονομία ελέγχου  
 Αυτονομία θέρμανσης & ψύξης και θερμιδομέτρηση, Θερμοστατικός έλεγχος θερμικών ζωνών
 Αντιστάθμιση άεργου ισχύος (Σ.Ι. ≥ 0,95) σε κτίρια του τριτογενή τομέα

 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ για τον ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
 Ετερογενή υπολογιστικά εργαλεία – διαφορετικές λειτουργίες & απαιτήσεις 

δεδομένων: CAD, λογισμικά προσομοιώσεων, παρακολούθησης κ.α.

 ∆ιαφορετικά σενάρια & ∆ιαφορετική εμπειρία χρηστών

Έλεγχος 
αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού 

Έλεγχος 
θερμομονωτικής 

επάρκειας

Έλεγχος 
σχεδιασμού Η/Μ 
εγκαταστάσεων & 

συστημάτων 
αυτοματισμού

Έλεγχος 
ενεργειακής 
απόδοσης 
κτιρίου

Ενεργειακή Μελέτη για Νέα Κτίρια:

Για την έκδοση πολεοδομικής άδειας

Συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών 
ειδικοτήτων (πχ αρχιτέκτονα, μηχ/γο μηχ/κό) - Ενίσχυση ολιστικής 
συνεργασίας κατά τον σχεδιασμό & κατασκευή του κτιρίου

http://ises.eu‐project.info/

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ… 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
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Παραγωγός προϊόντων
(ιδιότητες, τεχνικά δεδομένα)

Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) για την βελτιστοποίηση του 
συνολικού κόστους για τον κύκλο ζωής του κτιρίου (LCC)
BIM: δημιουργία & διαχείριση μιας ψηφιακής αναπαράστασης των φυσικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός κτιρίου. Το μοντέλο που 
προκύπτει περιέχει πληροφορίες που είναι κοινές μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και χρήσιμες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τα 
αρχικά στάδια, μέσω του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργικής ζωής του κτιρίου πριν την ενδεχόμενη κατεδάφισή του.

Η βελτιστοποίηση απαιτεί μια δομημένη διαδικασία που επιτρέπει συνεχείς αλλαγές στις μεταβλητές 
σχεδιασμού & αξιολόγηση των αντίστοιχων LCC & επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας. 

http://ises.eu‐project.info/

Αρχιτέκτονας
(CAD)

Μηχ/κός, Εμπειρογνώμονας
(Λογισμικά προσομοιώσεων)

Διαχειριστής εγκατάστασης
(Δεδομένα παρακολούθησης 

λειτουργίας)

Εικονικό Εργαστήριο
Χρήστες

(Κοινή χρήση πληροφοριών 
μεταξύ των ομάδων)

Ιδιοκτήτης κτιρίου
(Προθέσεις/στόχοι, Κόστος) 

Δομή  Εικονικού  Εργαστηρίου
Μοντελοποίηση τομέα & 
εισαγωγή δεομένων στο 
Εικονικό Εργαστήριο

Αυτόματος συνδυασμός 
διαφορετικών 
μοντέλων

Υπολογιστικό νέφος 
παρέχει την απαραίτητη 
υπολογιστική δύναμη

Αξιολόγηση πολλαπλών 
μοντέλων, ιεράρχηση 

αποτελεσμάτων

 Βελτιωμένη απεικόνιση που διευκολύνει την ανάκτηση & ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών
 Βελτιωμένη εποπτεία, Γρηγορότερη ανταλλαγή & διάθεση δεδομένων
 Βελτιωμένη ποιότητα & χαμηλότερο κόστος μελετης
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 Υφιστάμενο Κτιριακό Απόθεμα – Ανάγκη επίτευξης πραγματικών 
αποτελεσμάτων – Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας 
Μελέτες, Προτάσεις, Λύσεις, Υπάρχουσα τεχνογνωσία, Πιλοτικές εφαρμογές  

 Υφιστάμενο Κτιριακό Απόθεμα – Ανάγκη επίτευξης πραγματικών 
αποτελεσμάτων – Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας 
Μελέτες, Προτάσεις, Λύσεις, Υπάρχουσα τεχνογνωσία, Πιλοτικές εφαρμογές  

Χρηματοοικονομικά (αντι)κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ)

• Μετεξέλιξη από την απαιτούμενη διάγνωση μέσω των ΠΕΑ στην σταδιακή εφαρμογή 
των προτεινόμενων ΜΕΕ στα κτίρια.  Αναμενόμενη πίεση από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας

• Σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια: πχ θερμικές 
απαιτήσεις 0,02-1,16 MΤΙΠ & απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 0,08-1,32 TWh στα κτίρια κατοικίας

• Η εκτιμούμενη εφαρμογή της Αναδιατύπωσης της Ε.Ο. (EPBD recast) μπορεί να εξοικονομήσει 60-80 MΤΙΠ
το 2020 ή 5-6% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ & 5% λιγότερες εκπομπές CO2

www.meteo.noa.gr/datamine/

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας

Πηγές: 
C.A. Balaras et al, 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.
A.G. Gaglia et al, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and 
Management, Vol. 48, No 4, p. 1160-1175 , 2007.

Σημαντική συμβολή στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 0.97 ΜΤΙΠ μέχρι το 2016
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 Νέα Κτίρια

• Ενίσχυση του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού 

 Ελαχιστοποίηση θερμικών & ψυκτικών φορτίων
• Εκμετάλλευση ΑΠΕ (οικονομικά βιώσιμες λύσεις)

• Χρήση συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

• Βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους για τον κύκλο ζωής του κτιρίου (LCC)

• Έλεγχος εφαρμογής κατά την κατασκευή των κτιρίων

• Λειτουργική παραλαβή κτιρίου & Η/Μ (Commissioning, RetroCx,   ReCx)

 Συντήρηση

 Νέοι Κανονισμοί

• Ελάχιστες αποδόσεις Η/Μ, υλικά (embodied energy)
• Φυσικοί πόροι - Περιβαλλοντικοί παράμετροι

ANSI/ASHRAE/IES Std 90.1-2010
Energy Std for Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings

ANSI/ASHRAE/IES Std 90.1-2010
Energy Std for Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings

Provides the minimum requirements for the energy‐efficient design of most buildings 
and offers, in detail, the minimum energy‐efficient requirements for the design and 
construction of new buildings and their systems, new portions of buildings and their 
systems, and new systems and equipment in existing buildings as well as the criteria 
for determining compliance with these requirements. 
An indispensable reference for engineers and other professionals involved in the 
design of buildings and building systems. 

www.ashrae.org/resources--publications/bookstore/standard-90-1#2010

www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines

 New targets emphasizing usability, enforceability & constructability 

 Goal 50% less building energy use over 2004 standard

 Consider performance metrics

Std 90.1-2013Std 90.1-2013
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ANSI/ASHRAE Std 90.2-2007
Energy Efficient Design of Low-Rise Residential 
Buildings

ANSI/ASHRAE Std 90.2-2007
Energy Efficient Design of Low-Rise Residential 
Buildings

www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines

Provides minimum energy‐efficiency requirements for the design and construction of new 
residential dwelling units and their systems and where explicitly specified, new portions of 
residential dwelling units and their systems and new systems and equipment in existing 
dwelling units. 
Note: There are no requirements in this standard that apply to new portions of residential dwelling units and their 
systems, nor to new systems and equipment in existing dwelling units.

This standard applies to the building envelope, heating equipment and systems, air‐
conditioning equipment and systems, domestic water‐heating equipment and systems, and 
provisions for overall building design alternatives and trade‐offs.

Coming up: New Std 90.2Coming up: New Std 90.2

ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Std 189.1-2011
Std for the Design of High-Performance Green 
Buildings

ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Std 189.1-2011
Std for the Design of High-Performance Green 
Buildings

www.ashrae.org/resources--publications/bookstore/standard-189-1

High‐performance green buildings require balancing energy efficiency, environmental responsibility, 
resource efficiency, occupant comfort, and community sensitivity. Std 189.1‐2009 makes 'sustainable' 
design 'doable'. It covers everything from site selection and sustainability to recycling. 
It is a jurisdictional compliance option of the IGCC. 

www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines
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 ASHRAE
 American Institute of Architects
 U.S. Green Building Council
 Illuminating Engineering Society of North America
 U.S. Department of Energy

www.ashrae.org/freeaedg

ADVANCED ENERGY GUIDESADVANCED ENERGY GUIDES

EXISTING BUILDING GUIDANCEEXISTING BUILDING GUIDANCE

 Energy Efficiency Guide for Existing Commercial Buildings Energy Efficiency Guide for Existing Commercial Buildings

The Business Case for Building 

Owners & Managers

The Business Case for Building 

Owners & Managers
Technical 
Implementation 
Technical 
Implementation 

32

 BSR/ASHRAE/IES 100, Proposed Revision Std 100-2006
Energy Efficiency in Existing Buildings (Public review May 2012)

 BSR/ASHRAE/IES 100, Proposed Revision Std 100-2006
Energy Efficiency in Existing Buildings (Public review May 2012)

 ASHRAE Guideline 32-2012  
Sustainable, High-Performance 
Operations & Maintenance

 ASHRAE Guideline 32-2012  
Sustainable, High-Performance 
Operations & Maintenance

 ANSI/ASHRAE/ACCA 180-2012 
Standard Practice for Inspection & Maintenance 
of Commercial Building HVAC Systems

 ANSI/ASHRAE/ACCA 180-2012 
Standard Practice for Inspection & Maintenance 
of Commercial Building HVAC Systems
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 Υπολογιστικά Εργαλεία

Ανεπαρκής διαλειτουργικότητα λογισμικών για την υιοθέτηση BIM

• Υψηλό κόστος εξαιτίας της κατακερματισμένης φύσης της οικοδομικής 
βιομηχανίας, των συνηθισμένων απλοποιημένων πρακτικών, έλλειψη 
τυποποίησης, ασυνεπή υιοθέτηση της τεχνολογίας μεταξύ των εμπλεκομένων κ.α.

• Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

 NZEBs

• Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια 
στο τέλος της 10ετίας
Ορισμός των ΝΖΕΒ σε εθνικό επίπεδο, προσδιορισμός εθνικών στόχων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, πολιτικές & οικονομικά ή άλλα μέτρα για την προώθηση των NZEBs

 Ελαχιστοποίηση θερμικών & ψυκτικών φορτίων
 Εκμετάλλευση ΑΠΕ (οικονομικά βιώσιμες)

 Διαφορετικοί όροι (17) που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη
- low energy house - high-performance house 
- passive house (passivhaus) - Minergie
- zero carbon house - zero energy house 
- energy savings house - energy positive house 
- 3litre house κ.α.

 Εναλλακτικοί όροι (ενέργεια/περιβάλλον): 
- eco-building - green building
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 PASSIVE HOUSE
Τυποποιημένο τύπος κτιρίου (Γερμανία)
- Υψηλά παθητικά ηλιακά κέρδη
- Πολύ καλή θερμομόνωση
- Πολύ υψηλών αποδόσεων παράθυρα
- Υψηλή αεροστεγάνωση
- Ανύπαρκτες θερμογέφυρες

 Effinergie (Γαλλία), Minergie (Ελβετία) 

Τυπική απόδοση

Απαιτήσεις για θέρμανση χώρων: 15 kWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας για Θέρμανση χώρων & ΖΝΧ:
30 kWh/m2 (Minergie-P 2002,   +26.000 κτίρια)
0 kWh/m2 (Minergie-A 2011, +200 κτίρια)

Προσοχή σε περιοχές με υψηλά ψυκτικά φορτία
 Κατάλληλη ηλιοπροστασία

 NZEBs

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

N.4067/2012 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
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 EPBD & KENAK εισήγαγαν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο 
κοινωνικό- πολιτικό- θεματολόγιο, τους οικοδομικούς κανονισμούς
(μελέτη-κατασκευή-λειτουργία κτιρίων), την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης

 Ενεργειακά αποδοτικά νέα κτίρια (από … τέλη του 2010)

• Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 
• Βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος

 Εκμετάλλευση του υψηλού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας με 
οικονομικά βιώσιμες λύσεις

• Τεράστιο δυναμικό αγοράς
• Υποστήριξη προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων για την μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας & την προστασία του κλίματος

 Καλύτερη κατανόηση ενεργειακής απόδοσης κτιριακού αποθέματος ή
εταιρειών / διαχειριστών & ιδιοκτητών κτιρίων (TABULA: www.building-typology.eu)

 Υποστήριξη ενεργειακών εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της ενεργειακής 
απόδοσης & αξιολόγηση επεμβάσεων (eKIA: www.energycon.org/ekia.html)

 Βασισμένο στις τυπολογίες ελληνικών κτιρίων - TABULA
 Απλοποιημένοι υπολογισμοί (πρότυπα, ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ)
 Κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κατοικίας
 Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
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Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΙΕΠΒΑ, ΕΑΑ

www.energycon.org

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας …

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας …

Διεθνές Συνέδριο «Energy in Buildings»,  Αθήνα  13 Οκτωβρίου 2012        Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE & Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 


