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ευρωπαϊκή πολιτική 

Energy Efficiency 
Directive 

[2012/27] 

Ecodesign or 
Energy Related Products  

Directive 

[2009/ 125] 

  

Energy 
Performance of 

Building Directive  

[2010/31] 

EU's main legislative instruments 
promoting the improvement of 
the energy performance of 
buildings within the EU and 
providing a stable 
environment for investment 
decisions to be taken.  



ευρωπαϊκή πολιτική 

Βασικοί στόχοι ΚΟ 2010/31 & ΚΟ 2012/27 

ΚΟ 2010/31 

ελάχιστες 
προδιαγραφές 

νέα 

ριζικά 
ανακαινιζόμενα 

ενεργειακή 
επιθεώρηση 

πώληση 

ενοικίαση 

δημόσια 

ΚΟ 2012/27 

επιχειρήσεις >250 ατόμων ή 
ετήσιο κύκλο εργασιών >50εκ €  

κτίρια 

διεργασίες 

μεταφορές 

ενεργειακό 
έλεγχο 



ευρωπαϊκή πολιτική 

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων 

προκαθορισμένη 
λειτουργία 

πραγματική λειτουργία 

vs 

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος 



ευρωπαϊκή πολιτική 

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων 

κατανάλωση ενέργειας για 
θερμαινόμενους χώρους για: 

θέρμανσης 

ψύξη 

αερισμό 

ΖΝΧ 

φωτισμό 

θέρμανση 

ψύξη 

αερισμό 

ΖΝΧ 

εσ.φωτισμό 

κατανάλωση ενέργειας για: 

εξ.φωτισμό 

φορτία πρίζας 

κινητήρες 

κτλ 

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος 



ελληνική πολιτική 

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων 

επακριβώς καθορισμένη 
διαδικασία 

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος 

κοινή για όλους 

με κοινά εργαλεία 

ξεκάθαρη ως προς τα 
παραδοτέα 

γνωστή σε χιλιάδες 
μηχανικούς 

σημαντικές βελτιώσεις δεν θα 
έχουν αντίκτυπο στους 

μηχανικούς 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  

Ο τύπος και τα περιεχόμενα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου 

Η μεθοδολογία εκτίμησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των νέων και ανακαινιζόμενων κτιρίων 

Στον Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζονται: 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

5 Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας   

λογισμικό βάσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 

Συμπληρώνεται από: 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Άρθρο 7 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

 

6. Στα υφιστάμενα κτίρια ή υφιστάμενες κτιριακές μονάδες, κάθε δομικό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του 

κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και κάθε τεχνικό σύστημα, όταν τοποθετείται 

εκ των υστέρων, αναβαθμίζεται ή αντικαθίσταται, ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 

της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν.4122/2013 στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, 

λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. 

 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΖΩΝΗ 

ΝΟΜΟΙ 

ΖΩΝΗ Α 

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, 
Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά 
Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας 
(πεδινή). 

ΖΩΝΗ Β 

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών 
Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, 
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, 
Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, Άρτας. 

ΖΩΝΗ Γ 

Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, 
Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, 
Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 
Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ 
τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου. 

ΖΩΝΗ Δ 
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), 
Δράμας. 

!!! Περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 
500μ εντάσσονται στην επόμενη κλιματική ζώνη!!! 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, 

για νέα κτίρια [W/(m2.K)] ΚΕΝΑΚ 2017 

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

Α Β Γ Δ 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,45 0,40 0,35 0,30 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος 1,10 0,80 0,65 0,60 

Τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,55 0,45 0,40 0,35 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος 1,30 0,90 0,70 0,65 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή) 0,45 0,40 0,35 0,30 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος 1,10 0,80 0,65 0,60 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 2,80 2,60 2,40 2,20 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε 
επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

2,10 1,90 1,75 1,70 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη,  

για υφιστάμενα κτίρια [W/(m2.K)] ΚΕΝΑΚ 2017 

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

Α Β Γ Δ 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,50 0,45 0,40 0,35 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος 1,20 0,90 0,75 0,70 

Τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,60 0,50 0,45 0,40 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος 1,50 1,00 0,80 0,70 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή) 0,50 0,45 0,40 0,35 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος 1,20 0,90 0,75 0,70 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 3,20 3,00 2,80 2,60 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε 
επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

2,20 2,00 1,80 1,80 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους 

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης 

από ½˝ έως  ¾˝ 9 mm από ½˝ έως  2˝ 19 mm 

από 1˝ έως 1½ ˝ 11 mm από 2˝ έως 4˝ 21 mm 

από 2˝ έως 3˝ 13 mm μεγαλύτερη από 4˝ 25 mm 

μεγαλύτερη από 3˝ 19 mm     

προδιαγραφές θερμομόνωσης σωληνώσεων δικτύου διανομής θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού 
(λ20°C=0,040W/mK) 

!!! Στο μεγαλύτερο τμήμα τους οι προδιαγραφές της θερμομόνωσης των δικτύων διανομής δεν δίνονται στον 
Κ.Εν.Α.Κ. αλλά στην Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.Ε. 20701-1!!! 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους 

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου 9 mm ανεξαρτήτως διαμέτρου 13 mm 

προδιαγραφές θερμομόνωσης σωληνώσεων δικτύου διανομής ζεστού νερού χρήσης (λ20°C =0,040W/mK) 

προδιαγραφές θερμομόνωσης αεραγωγών κλιματιζόμενου αέρα (λ20°C =0,040W/mK) 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους 

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης 

ανεξαρτήτως διαστάσεων 30 mm ανεξαρτήτως διαστάσεων 40 mm 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Άρθρο 8 Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων 

 

3.1.2 Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτίρια του τριτογενή τομέα καλύπτονται μέσω μηχανικού 

αερισμού [προσαγωγής νωπού αέρα ή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ) κ.τ.λ.]. 

Κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού που εγκαθίσταται στο κτίριο είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό (ΕΕ) αρ.1253/2014 και ιδίως τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού.* 
 

 

* στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017  

“Συγκεκριμένα είναι υποχρεωτική η ανάκτηση θερμότητας 68% ή 73% ανάλογα με το τύπο του 

εναλλάκτη. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά σύστημα παράκαμψης της παροχής αέρα 

(bypass), σύστημα μετάδοσης κίνησης είτε πολλαπλών ταχυτήτων είτε μεταβλητής ταχύτητας, και 

σύστημα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων (για μονάδα αμφίδρομης ροής) με διάταξη 

παραγωγής οπτικών σημάτων ή με συναγερμό.” 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Το 60% της απαιτούμενης 
ενέργειας για την παραγωγή  

νερού ζεστού χρήσης θα 
πρέπει να καλύπτεται από:  

ηλιακούς συλλέκτες 

βιομάζα 

συμπαραγωγή 
 ηλεκτρισμού - θερμότητας 

τηλεθέρμανση 

αντλίες θερμότητας υψηλής 
απόδοσης (SPF =3,3) 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

για το φωτισμό κτιρίων 
του τριτογενή τομέα 

υπάρχει η απαίτηση για:  

συστήματα γενικού φωτισμού   
με απόδοση ≥60lm/W 

χωριστοί διακόπτες για  
επιφάνειες ≥15m2 

σε χώρους με φυσικό φωτισμό 
δυνατότητα σβέσης ≥50%  των 

φωτιστικών 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

υποχρεωτική ύπαρξη 
αυτοματισμών για: 

αντιστάθμιση μερικών φορτίων  

θερμοστατικό έλεγχο ανά 
λειτουργικό χώρο 

ξενοδοχεία/ξενώνες σύστημα 
ηλεκτροδότησης δωματίων μέσω 

ηλεκτρονικών καρτών 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

για κτίρια με 

 ω.ε. > 3.500m2  

υποχρεωτική ύπαρξη: 

Building Management System 

προτεραιοποίηση μονάδων 
βάσει της απόδοσης τους 

έλεγχος αερισμού μέσω 
ποιότητας αέρα (CO2) 

υπάρχει η δυνατότητα  
freecooling – night ventilation 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Άρθρο 8 Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων 

 

3.2 Σε κάθε περίπτωση, τα επιμέρους τεχνικά συστήματα του εξεταζόμενου κτιρίου ή κτιριακής 

μονάδας, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εφαρμοστικούς 

κανονισμούς που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ 

ΕΕ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ. 



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Άρθρο 7 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

 

4. β) η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή 

ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας - και το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα κατατάσσεται 

τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. 
 

5. Κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υφιστάμενη κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται ριζικά ικανοποιεί 

τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

7 του ν.4122/2013 στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. 



κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 



κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 



                                                        A A + +     

                                                                    Α Α     

                                                                        Β Β + +     

                                                                                          Β Β     

                                                                                                                Γ Γ     

                                                                                                                                Δ Δ     

                                                                                                                                                Ε Ε     

                                                                                                                                                                    Ζ Ζ     

                                                                          Η Η     

ενεργειακές κατηγορίες βάσει Κ.Εν.Α.Κ. 

πηγή: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

κτίριο προ κανονισμού 
θερμομόνωσης 

κτίριο κανονισμού 
θερμομόνωσης 

κτίριο Κ.Εν.Α.Κ. 

πρακτική σημασία ενεργειακών κατηγοριών – νέα 

νέο κτίριο nZeb 

μείωση στην 
κατανάλωση ~40% 

μείωση στην 
κατανάλωση ~30% 

μείωση στην 
κατανάλωση ~50%* 

*Δεν έχει οριστεί ακόμη ελάχιστο ποσοστό κάλυψης της κατανάλωσης από ΑΠΕ 



                                                        A A + +     

                                                                    Α Α     

                                                                        Β Β + +     

                                                                                          Β Β     

                                                                                                                Γ Γ     

                                                                                                                                Δ Δ     

                                                                                                                                                Ε Ε     

                                                                                                                                                                    Ζ Ζ     

                                                                          Η Η     

ενεργειακές κατηγορίες βάσει Κ.Εν.Α.Κ. 

πηγή: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

κτίριο προ κανονισμού 
θερμομόνωσης 

κτίριο κανονισμού 
θερμομόνωσης 

κτίριο Κ.Εν.Α.Κ. 

πρακτική σημασία ενεργειακών κατηγοριών – υφιστάμενα 

υφιστάμενο κτίριο nZeb 

μείωση στην 
κατανάλωση ~67% 

μείωση στην 
κατανάλωση ~45% 

μείωση στην 
κατανάλωση ~25% 



www.psypenep.gr Χάρτης μελών 

Facebook Κανάλι youtube 

Forum υποστήριξης μελών 
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