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ΠρόβλημαΠρόβλημα 11 ::

ΗΗ εξάρτησηεξάρτηση τηςτης ζήτησηςζήτησης ενέργειαςενέργειας απόαπό τουςτους ορυκτούςορυκτούς πόρουςπόρους
Ανάγκη για εφαρμογή δραστικών πολιτικών διαχείρισης των ενεργειακών
αναγκών και υποκατάστασης των χρησιμοποιούμενων για την εξυπηρέτησή
τους πόρων με αντίστοιχους ικανού δυναμικού που θα ικανοποιούν κατά το
δυνατό ισόρροπα τους στόχους: 
• Αύξηση ενδογενούς παραγωγής ενέργειας
• Περιορισμός κόστους εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων και

μεταφοράς ενεργειακών μορφών
• Περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση

ενέργειας
• Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού ένατνι εξαρτήσεων από μη

ελεγχόμενες γεοπολιτικές και τιμολογιακές συνθήκες

1990

ΕΕ 30 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2030

+ 100%



ΠρόβλημαΠρόβλημα 22οο : : ΗΗ αύξησηαύξηση τηςτης ζήτησηζήτηση ενέργειαςενέργειας σταστα κτίριακτίρια
Χρειάζονται
• Στρατηγική, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής

κανονιστικών προτύπων και ενισχυτικών κινήτρων
• Συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη της αγοράς και του κοινωνικού

συνόλου για την υιοθέτηση νέας αντίληψης και πρακτικών στην κατασκευή

που θα ικανοποιούν την εξίσωση :

Εξασφάλιση Συνθηκών (Άνετης Διαβίωσης + Παραγωγικής

Εργασίας) στα Κτίρια =
(Ορθή Αρχιτεκτονική) + (Ποιότητα Κατασκευής) + (Βέλτιστη
Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων) = 
(Μέγιστη Λειτουργική Αξία Κύκλου Ζωής) + (Ελάχιστες
Περιβαλλοντικές Οχλήσεις) 

1990 2030

ΕΕ 30 –
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νοικοκυριά
Τριτογενής Τομέας

2010

+ 30-35%
+ 70-75%



ΠερίπτωσηΠερίπτωση : : ΗΗ ζήτησηζήτηση ενέργειαςενέργειας καικαι τατα κτίριακτίρια στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα ((αα))

Οι εικόνες δεικτών και τάσεων μιλούν...!!

Εξέλιξη ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (βάση 1990) Σχετικές Ειδικές εκπομπές CO2 (2001) (προς μ.ο.ΟΟΣΑ)

tn/κεφαλή tn/GJ tn/US $90

Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης τομεακής ζήτησης
πρωτογενούς ενέργειας

Κτίρια
> 3 %

Εξέλιξη της συμμετοχής πρωτογενών πηγών ενέργειας
για την κάλυψη της ζήτησης



ΠερίπτωσηΠερίπτωση : : ΗΗ ζήτησηζήτηση ενέργειαςενέργειας καικαι τατα κτίριακτίρια στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα ((ββ))

Οι εικόνες δεικτών και τάσεων μιλούν...!!

Μίγμα πηγών παρεχόμενης πρωτογενούς ενέργειας (2005)

Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (2000): ΤΕΚΕ - ΟΤ = 4,5 MTOE (23,2% συνολικής)

Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (2000) : ΤΕΚΕ - ΤΤ = 1,3 MTOE (6,7% συνολικής)

Συνολική αύξηση ΤΕΚΕ – ΟΤ (1990-2000) = 66%

Συνολική αύξηση ΤΕΚΕ – ΤΤ (1990-2000) = 102%

Πρόβλεψη συνολικής αύξησης ΤΕΚΕ (ΟΤ+ΤΤ) (1990-2010) = 55%
20% των Νοικοκυριών της Ελλάδας διάθέτουν Ηλαικούς Θερμοσίφωνες για ΖΝΧ.

Μίγμα πηγών παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας (2002)

Primary Energy Supply by Fuel (%), 2005

Solid Fuels
28,54%

Liquid Fuels
55,60%

Gas Fuel
8,46%

RES
7,41%

Solid Fuels Liquid Fuels Gas Fuel RES

Total Electricity Generated by Fuel (%), 2002

Solid Fuels
65,67%

Liquid fuels
15,79%

Gas Fuels
10,64%

RES (hydro)
6,34%

RES 
(biomass/solar/wind)

1,55%

Solid Fuels Liquid fuels Gas Fuels RES (biomass/solar/wind) RES (hydro)



ΤοΤο πλαίσιοπλαίσιο οριοθέτησηςοριοθέτησης βιώσιμωνβιώσιμων
λύσεωνλύσεων

1.1. ΣτόχευσηΣτόχευση κρατικώνκρατικών ρυθμίσεωνρυθμίσεων καικαι
ενισχύσεωνενισχύσεων

2.2. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εμπορικώνεμπορικών μηχανισμώνμηχανισμών καικαι αγορώναγορών
υπηρεσιώνυπηρεσιών

3.3. ΑποτίμησηΑποτίμηση καικαι προσμέτρησηπροσμέτρηση προστιθέμενηςπροστιθέμενης
αξίαςαξίας μέτρωνμέτρων



ΤρείςΤρείς στρατηγικοίστρατηγικοί λόγοιλόγοι

Έχουμε λόγους στρατηγικού προσανατολισμού και ένα μεγάλο
δυναμικό που ⇨ Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στα κτίρια

καικαι έναένα μεγάλομεγάλο δυναμικόδυναμικό εξοικονόμησηςεξοικονόμησης ενέργειαςενέργειας

Ο σημαντικότερος τελικός καταναλωτής : 40% της ενέργειας καταναλώνεται
από τον οικιακό/τριτογενή τομέα
Μεγάλο οικονομικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια: 
22% ώς το 2010

Ασφάλεια εφοδιασμού

Ενεργειακή εξάρτηση
από το εξωτερικό
70% το 2030 αν δεν
ληφθούν μέτρα

Η παραγωγή και
χρήση ενέργειας
δημιουργούν το 94%
των εκπομπών CO2

Περιβάλλον

Λύση στη διαχείριση
μέτρων απόδοσης στη
τελική χρήση της
ενέργειας

Μικρή επιρροή στην
προσφορά ενέργειας



ΓιατίΓιατί νανα θεσπίσουμεθεσπίσουμε νόμουςνόμους γιαγια τηντην
ενεργειακήενεργειακή απόδοσηαπόδοση κτιρίωνκτιρίων

Υφιστάμενη κατάσταση
Τα προγράμματα προώθησης νέων τεχνολογιών δεν υπήρξαν αρκετά αποδοτικά
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της ενεργειακής απόδοσης που
απαιτείται από τις τρέχουσες προδιαγραφές των Κρατών Μελών
Χρειάζεται ένα ενιαίο υπόβαθρο στην Ευρωπαϊκή αγορά τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία

Τα Άρθρα 2,6 και 175 της Συνθήκης της ΕΕ θέτει το πλαίσίο για την υιοθέτηση
μέτρων με περιβαλλοντικούς στόχους
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο να μειώσει τις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% σε σχέση με το 1990 μέρχρι το 2008-2010
Πράσινη Βίβλος για την Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού

Νομικό και πολιτικό πλαίσιο



ΣτόχοιΣτόχοι καικαι μέτραμέτρα
Στόχοι

Κοινή εναρμονισμένη μεθοδολογία για ολοκληρωμένα πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Εφαρμογή αυτών των προτύπων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια
Διαδικασίες ενεργειακής πιστοποίησης για όλα τα κτίρια
Επιθεώρηση και αξιολόγηση απόδοσης συγκροτημάτων λεβήτων/
εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων μέσα στην ΕΕ, με
οικονομικά αποδοτικά μέτρα
Σύγκλιση των κτιριακών προτύπων προς αυτά των Κρατών Μελών που
ήδη έχουν υψηλά επίπεδα απαιτήσεων

Προτεινόμενα μέτρα



ΟδηγίαΟδηγία
2002/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002

γιαγια τηντην
ΕνεργειακήΕνεργειακή ΑπόδοσηΑπόδοση τωντων ΚτιρίωνΚτιρίων

Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών

Ιανουάριος 2006



ΘέσπισηΘέσπιση μεθοδολογίαςμεθοδολογίας υπολογισμούυπολογισμού τηςτης
ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης κτιρίωνκτιρίων ((ΆρθροΆρθρο 3)3)

Κοινό πλαίσιο για ενσωμάτωση ελάχιστων ενεργειακών
απαιτήσεων

ενσωμάτωση βιοκλιματικών αρχών συστημάτων εξοικονόμησης
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ευελιξία στους μελετητές να καλύπτουν τις απαιτήσεις για
εξοικονόμηση ενέργειας με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο
μπορούν να εκφραστούν με απλούς ενεργειακούς δείκτες
υιοθετούνται από τα Κράτη Μέλη για διαφορετικές κατηγορίες
κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές διαφορές και τις
προδιαγραφές ή πρότυπα της νομοθεσίας τους

Ενεργειακές απαιτήσεις:



ΓενικόΓενικό πλαίσιοπλαίσιο γιαγια τοντον υπολογισμόυπολογισμό τηςτης
ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης κτιρίωνκτιρίων
((ΆρθροΆρθρο 3)3)

Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
περιλαµβάνει τουλάχιστον :

α) θερµικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (κέλυφος και εσωτερικά χωρίσµατα, 
κ.λπ.). Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν και την
αεροστεγανότητα

β) εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσία θερµού νερού, 
συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των µονώσεών τους

γ) εγκατάσταση κλιµατισµού
δ) αερισµό
ε) ενσωµατωµένη εγκατάσταση φωτισµού (κυρίως στον τοµέα που δεν

αφορά την κατοικία)
στ) θέση και προσανατολισµό των κτιρίων, περιλαµβανοµένων των

εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών
ζ) παθητικά ηλιακά συστήµατα και ηλιακή προστασία
η) φυσικό αερισµό
θ) εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται οι

επιδιωκόµενες εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες.



ΓενικόΓενικό ΠλαίσιοΠλαίσιο γιαγια τοντον υπολογισμόυπολογισμό τηςτης
ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης κτιρίωνκτιρίων
((ΆρθροΆρθρο 3)3)

Στον υπολογισµό αυτό συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, 
η θετική επίδραση των ακολούθων παραγόντων:

α) ενεργητικά ηλιακά συστήµατα και άλλα συστήµατα
θέρµανσης και ηλεκτρικά συστήµατα βασιζόµενα σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη µε ΣΗΘ

γ) συστήµατα κεντρικής θέρµανσης και ψύξης σε κλίµακα
περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου

δ) φυσικός φωτισµός



ΕλάχιστεςΕλάχιστες απαιτήσειςαπαιτήσεις
γιαγια όλαόλα τατα κτίριακτίρια

Νέα κτίρια (Άρθρο 5)

Υφιστάμενα κτίρια (Άρθρο 6)

Θέσπιση απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
για τα περισσότερα είδη κτιρίων.  Εφαρμογή
εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων σε μεγάλα
κτίρια (πάνω από 1000 m²)

Θέσπιση απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
σε υφιστάμενα κτίρια μεγαλύτερα των 1000 m² σε
περίπτωση ριζικής ανακαίνισης (25%).



ΕνεργειακήΕνεργειακή πιστοποίησηπιστοποίηση
γιαγια όλαόλα τατα κτίριακτίρια ((ΆρθροΆρθρο 7)7)

Γιατί;
Για διευκόλυνση της μεταφοράς ευκρινούς και αξιόπιστης πληροφορίας
για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Για να κάνει πιο ελκυστική την ενεργειακή αποδοτικότητα

Με ποιο τρόπο;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο κατά την
κατασκευή, την πώληση ή την εκµίσθωση κτιρίων και: 
Έχει ισχύ το πολύ 10 χρόνια
Περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση

με το κόστος
Θα τοποθετείται σε θέση ευδιάκριτη σε μεγάλα δημόσια κτίρια τα οποία

δέχονται μεγάλο αριθμό ατόμων και επισκεπτών και μπορεί να περιλαμβάνει το
εύρος των συνιστώμενων και τις μετρώμενες εσωτερικές θερμοκρασίες και
άλλους κλιματικοί παράγοντες



ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση καικαι αξιολόγησηαξιολόγηση
τωντων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων θέρμανσηςθέρμανσης
καικαι κλιματισμούκλιματισμού
Εγκαταστάσεις θέρμανσης (Άρθρο 8)
Τακτική επιθεώρηση λεβήτων ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20 έως
100 kW (που θερμαίνονται με μη ανανεώσιμα καύσιμα)

Επιθεωρούνται κάθε 2 χρόνια: λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος
μεγαλύτερης των 100 kW (Για λέβητες αερίου μπορεί να είναι 4 χρόνια)

Λέβητες μεγαλύτεροι από 20 kW παλαιότεροι των 15 ετών: επιθεώρηση
ολόκληρης της εγκατάσταση και σε σχέση με τις ανάγκες του κτιρίου. 
Συστάσεις για αντικατάσταση λεβήτων ή εναλλακτικές λύσεις για
τροποποιήσεις του συστήματος. (Εναλλακτικά: πληροφόρηση των
χρηστών για εναλλακτικές λύσεις και επιθεωρήσεις ανάλογου
αποτελέσματος

Εγκαταστάσεις κλιματισμού (Άρθρο 9)
Ανάλογη επιθεώρηση με αυτή των λεβήτων για εγκαταστάσεις ωφέλιμης
ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW.



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση--ΑναθεώρησηΑναθεώρηση
((ΆρθροΆρθρο 11)11)

Προτεινόμενα μελλοντικά μέτρα

ενδεχόµενα συµπληρωµατικά µέτρα για τις
ανακαινίσεις κτιρίων ολικής ωφέλιµης επιφάνειας
κάτω των 1000 m2

θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρµογή
περαιτέρω µέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων.



ΔυναμικόΔυναμικό εξοικονόμησηςεξοικονόμησης ενέργειαςενέργειας απόαπό
συγκεκριμένασυγκεκριμένα μέτραμέτρα

Λέβητες
10 εκατομμύρια οικιακοί λέβητες στην ΕΕ είναι παλαιότεροι από
20 ετών.  Η εγκατάστασή τους μπορεί να εξοικονομήσει 5% της
ενέργειας θέρμανσης
Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του
κτιριακού τομέα.  Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτητμάτων
και συστημάτων ελέγχου και με την ενσωμάτωση τεχνικών
φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών μπορεί να έχουμε
εξοικονόμηση 30-50%.
Η χρήση της ενέργειας για κλιματισμό αναμένεται να
διπλασιαστεί ως το 2020.  25% εξοικονόμηση μπορί να
επιτεθχθεί από συστήματα κλιματισμού που εξασφαλίζουν
απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης.

Φωτισμός

Κλιματισμός

Τοπικά διαθέσιμες ΑΠΕ, συμπαραγωγή
θερμότητας/ηλεκτρισμού, τηλεθέρμανση
και αντλίες θερμότητας έχουν
επιπρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης

Τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά
συστήματα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, 
ο φυσικός φωτισμός και ο φυσικός
δροσισμός μπορούν να μειώσουν την
ενεργειακή κατανάλωση κατά 60%

Βιοκλιματικός ΣχεδιασμόςΠράσινη παραγωγή ενέργειας

 



Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ



Πλαίσιο συμμόρφωσης : 
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ

Αντικείμενο εργασιών προτυποποίησης:

1. Μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας EPBD

2. Περιεχόμενο και πιθανή μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας EPBD

3. Μεθοδολογίες επιθεώρησης λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας EPBD

Λαμβάνεται υπόψη η εργασία στα πλαίσια παραγωγής σχετικών
προτύπων και ειδικότερα αυτών που αναπτύσσονται σε
εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/EEC (CPD) για τα δομικά
προϊόντα

.



Κράτος Μέλος

Eυρωπαϊκές Οδηγίες

Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Construction Product
Directive  (1989)

Directive on 
Energy Performance (2002)

EC DG Enterprise EC DG TREN

Επιβολή κανονισμών
ενεργειακής απόδοσης

CEN
κοινά προϊόντα

EOTA
καινοτομικά προϊόντα

Έκφραση επιδόσεων
προϊόντων



Σχήμα διασύνδεσης
CPD-CEN/EOTA-EPBD

Energy 
performance of 
buildings

Performance of 
components

Performance of 
products/materi
als Calc./test methods

(CEN/EOTA)

Framework code

(role for 
EN832/13790?)

Calc./test methods

(CEN/EOTA)

Calculation method EP Directive

CP Directive

CP Directive

European Commission levelMember State
National 
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Source : Sustainable Energy Europe 2005 - 2008



Η πορεία εφαρμογής της Οδηγίας στην
Ελλάδα

2004 – 2007 (09) – Συμμετοχή ΚΑΠΕ/ΥΠΑΝ στο Έργο ΕΙΕ CA-EPBD

2005-2006 – Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΥΠΑΝ (Σχέδιο Νόμου, Αρχικό Σχέδιο
ΚΥΑ ΚΕΝΑΚ-Απόρριψη Σχεδίου ΚΟΧΕΕ, Σχέδιο ΚΥΑ Μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών

2006 – Επιστολές Αίτησης Παράτασης ΥΠΑΝ για εφαρμογή διαδικασιών
πιστοποίησης ΥΠΑΝ, Ερωτήματα ΕΕ για μη έκδοση νομικού πλαισίου
προσαρμογής

2006-2007 – Ομάδα Εργασίας ΥΠΑΝ-ΡΑΕ για συμπλήρωση έργου Επιτροπής
ΥΠΑΝ (Ολοκλήρωση ΚΕΝΑΚ, Διαδικασίες Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων και
Επιθεωρήσεων Λεβήτων και Κλιματιστικών

2006-2007 – Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας σχετικά με την
επεξεργασία προτάσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ενεργειακή
πιστοποίηση κτιρίων και εγκαταστάσεων σε κτίρια

2003 – 2007 … Εμπλοκή έπιστημονικών φορέων σε σχετικά προγράμματα
υποστήριξης χρηματοδοτολυμενα από το πρόγραμμα Ιntelligent Energy Europe 
της ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ

2007 – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ , 
ΝΟΜΟΣ, ΚΥΑ ????????????????????????



Ο σχεδιασμός επιπλέον ενισχυτικών
δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Δυναμικό ΕΞΕ – η εξέλιξη



Δυναμικό ΕΞΕ – Οι τομείς



Ο σχεδιασμός δράσεων



Ο σχεδιασμός δράσεων – Κτίρια



Μέτρα Πολιτικής για Άξονες προτεραιότητας 1+2
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