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Κτίρια και ενεργειακή πολιτική
13%

ΑΠΕ στην τελική
κατανάλωση ενέργειας
μέχρι το 2020
Σωρευτικός στόχος
εξοικονόμησης ενέργειας
241,588 ΤΙΠ κατά την
τελική χρήση ενέργειας
μέχρι το 2020
14,5 % εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
μέχρι το 2020 (ενδεικτικός
στόχος)

Κτίρια και ενεργειακή πολιτική
• Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά
40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005 (Εθνικός Νομικά
Δεσμευτικός Στόχος: μείωση 24%)
• Διείσδυση ΑΠΕ 32% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030
• επιμέρους εθνικοί στόχοι για ΑΠΕ στις μεταφορές και
θέρμανση-ψύξη
• Ενεργειακή απόδοση 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030
• Υποχρεωτικός εθνικός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας
στην τελική χρήση

Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων









Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να
Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση (ΚΣΜΚΕ)
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και των
συστημάτων κλιματισμού
Απαιτήσεις για την εγκατάσταση, λειτουργία και απόδοση
των τεχνικών συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια

Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης - Νέα κτίρια
Διάταγμα του 2007 (Κ.Δ.Π.
568/2007)
Σε ισχύ από 21/12/2007
• Τοιχοποιία 0,85 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,75 W /
m2 K
• Κουφώματα 3,8 W / m2 K
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη κλιματιζόμενου
χώρου 2,0 W / m2 K

Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π.
446/2009)
Σε ισχύ από 1/1/2010

Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π.
432/2013)
Σε ισχύ από 11/12/2013

Διάταγμα του 2016
(Κ.Δ.Π. 119/2016)
Σε ισχύ από 1/1/2017

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
• Τοιχοποιία 0,85 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,75 W /
m2 K
• Κουφώματα 3,8 W / m2 K
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη κλιματιζόμενου
χώρου 2,0 W / m2 K
• Μέσος συντελεστής 1,3 W /
m2 K για κατοικίες και 1,8 W /
m2 K για μη κατοικίες
• Ηλιακός για την παραγωγή
ζεστού νερού σε κατοικίες
• Πρόνοια για την εγκατάσταση
συστήματος παραγωγής
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
• Τοιχοποιία 0,72 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,63 W /
m2 K
• Κουφώματα 3,23 W / m2 K
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη κλιματιζόμενου
χώρου 2,0 W / m2 K
• Μέσος συντελεστής 1,3 W /
m2 K για κατοικίες και 1,8 W /
m2 K για μη κατοικίες
• Συντελεστής σκίασης 0,63
• Ηλιακός για την παραγωγή
ζεστού νερού σε κατοικίες
• Πρόνοια για την εγκατάσταση
συστήματος παραγωγής
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
• Για κτίρια που δεν
χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες τουλάχιστον το 3%
της συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
πρέπει να προέρχεται από
ΑΠΕ

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
• Τοιχοποιία 0,4 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,4 W / m2
K
• Κουφώματα 2,9 W / m2 K
• Συντελεστής σκίασης 0,63
• Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς
φωτισμού σε γραφεία 10 W /
m2
• Για μονοκατοικίες
τουλάχιστον το 25% της
συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
πρέπει να προέρχεται από
ΑΠΕ
• Για κτιριακές μονάδες που
χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες και αποτελούνται
από κτιριακές μονάδες
τουλάχιστον το 3% της
συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
πρέπει να προέρχεται από
ΑΠΕ
• Για κτίρια που δεν
χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες τουλάχιστον το 7%
της συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
πρέπει να προέρχεται από
ΑΠΕ

Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης – Κτίρια που υφίστανται
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας
Διάταγμα του 2007
(Κ.Δ.Π. 568/2007)
Σε ισχύ από 21/12/2007

Διάταγμα του 2009
(Κ.Δ.Π. 446/2009)
Σε ισχύ από 1/1/2010

Διάταγμα του 2013
(Κ.Δ.Π. 432/2013)
Σε ισχύ από 11/12/2013

Διάταγμα του 2016
(Κ.Δ.Π. 119/2016)
Σε ισχύ από 1/1/2017

• Τοιχοποιία 0,85 W / m2
K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Οριζόντια στοιχεία 0,75
W / m2 K σε κτίρια άνω
των 1000τμ
• Κουφώματα 3,8 W / m2
K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη
κλιματιζόμενου χώρου
2,0 W / m2 K σε κτίρια
άνω των 1000τμ

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Τοιχοποιία 0,85 W / m2
K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Οριζόντια στοιχεία 0,75
W / m2 K σε κτίρια άνω
των 1000τμ
• Κουφώματα 3,8 W / m2
K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη
κλιματιζόμενου χώρου
2,0 W / m2 Kσε κτίρια
άνω των 1000τμ

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Τοιχοποιία 0,72 W / m2
K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Οριζόντια στοιχεία 0,63
W / m2 K σε κτίρια άνω
των 1000τμ
• Κουφώματα 3,23 W /
m2 K σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Συντελεστής σκίασης
0,63 σε κτίρια άνω των
1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα
κλειστού μη
κλιματιζόμενου χώρου
2,0 W / m2 K σε κτίρια
άνω των 1000τμ

• Ελάχιστη ενεργειακή
κατηγορία Β στο ΠΕΑ
σε όλα τα κτίρια

Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης στα οικονομικά
βέλτιστα επίπεδα

Η επίδραση των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακή απόδοσης στα
κτίρια
Πηγή: Fokaides, Christoforou, Kalogiroy, Legislation driven scenarios based on recent construction advancements towards the achievement of nearly zero energy dwellings in the

southern European country of Cyprus

ΚΣΜΚΕ – Ο δικός μας ορισμός













U-value τοιχοποιίας 0,4 W/m2 K
U-value οροφής και εκτεθειμένων δαπέδων 0,4 W/m2 K
U-value κουφωμάτων 2,25 W/m2 K
Ζήτηση ενέργειας για θέρμανση (κατοικίες μόνο) 15 kWh /
m2 year
Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού (γραφεία μόνο) 10
W / m2
Τουλάχιστον 25% συνεισφορά ΑΠΕ
Μέγιστη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας 100 kWh / m2 year
για κατοικίες, και125 kWh / m2 year για μη κατοικίες
Ενεργειακή Κατηγορία Α

«Σχεδόν
μηδενική ή
πολύ
χαμηλή
ποσότητα
ενέργειας
που
απαιτείται…
»

«….καλύπτεται σε
μεγάλο βαθμό από
ΑΠΕ»
«…αριθμητικός
δείκτης της
χρήσης
πρωτογενούς
ενέργειας»

Σύνδεση με το
σύστημα
ενεργειακής
πιστοποίησης
κίτριων

ΚΣΜΚΕ

Ανακαίνιση κτιρίων

Χορηγίες Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ

Σχέδιο «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω»

Αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων – Επιθεωρήσεις συστημάτων

Αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων – Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων
Υφιστάμενη νομοθεσία

Νομοσχέδιο

«σημαίνει τον τεχνικό εξοπλισμό για
θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή
ζεστού νερού, φωτισμό ή για συνδυασμό
τους, ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής
μονάδας»

«σημαίνει τεχνικός εξοπλισμός κτιρίου ή
κτιριακής μονάδας για
θέρμανση και ψύξη χώρου, εξαερισμό,
παραγωγή ζεστού
νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη
εγκατάσταση
φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο
κτιρίου, επιτόπια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή
συνδυασμός των εν λόγω
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των συστημάτων που
χρησιμοποιούν ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές»

Αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων – Δείκτης Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίων

Απαιτήσεις
ελάχιστης
ενεργειακής
απόδοσης

Επαγγελματικές
δεξιότητες

ΠΕΑ

ΚΣΜΚΕ –
Αναβάθμιση
Υφιστάμενων
Κτιρίων

Κίνητρα

Πληροφόρηση

Νέες προκλήσεις με ορίζοντα το 2030








Μετρήσιμοι δείκτες προόδου στον τομέα της
ανακαίνισης κτιρίων
Υποδομές ηλεκτροκίνησης
Έξυπνα κτίρια
Ενεργειακή φτώχια
Αναθεώρηση των χρηματοδοτικών εργαλείων
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